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Prestação de Contas de Governo relativa ao exercício de 2021. Auditoria geral. 

Certificado na Modalidade Pleno. Pela emissão de parecer prévio favorável, com 

determinações, recomendações e alertas. 
 

 

O presente processo trata da Prestação de Contas de Governo atinente ao exercício de 

2021, apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes, e submetida a 

esta Corte de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com o fito de auxiliar no 

julgamento a ser realizado pelo Poder Legislativo. 

O documento sob exame tem por intuito retratar a situação fiscal do Município, bem como 

revelar o cumprimento dos planos de governo, dos programas governamentais, do orçamento, 

e demonstrar o atendimento dos limites máximo e mínimo previstos no ordenamento jurídico 

para saúde, educação e despesas com pessoal, bem como expressar os níveis de 

endividamento1. 

Integram o processo eletrônico: o Ofício nº RIO-OFI-2022/00030 de 11 de abril de 2022 

(P003); Prestação de Contas 2021 (P004); Certificado de Auditoria nº 062/2022, emitido na 

modalidade pleno, pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro 

(P005); Relatório de Gestão e Avaliação do Exercício 2021 (P006); Relatório elaborado pela 

Controladoria Geral do Município sobre a execução do orçamento da Prefeitura no exercício de 

2021 (fls. 9-25 da P004); Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 

Federal nº 101, de 04/05/2000 (fls. 26-67 da P004); Relatórios de Limites Legais (fls. 79-83 da 

P004); Relatórios Consolidados (fls. 85-308 da P004); Relatórios de Contabilidade da Lei Federal 

nº 4.320/1964 (fls. 381-759 da P004); Demonstrações Contábeis da Lei Federal nº 6.404/1976 

(fls. 775-992 da P004); Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre 

as contas do Governo do Exercício de 2020 (fls. 1012-1022 da P004); Despesas sem execução 

orçamentária (fl. 1022 da P004); Demonstrativo das Receitas e Despesas vinculadas à pandemia 

do Covid-19 (fl. 1023 da P004); Relatório da Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento/SGCE (P007); Apêndice CAD/SGCE (P008); e manifestação da Secretaria Geral 

de Controle Externo (P009). 

O conteúdo da Prestação de Contas foi objeto de percuciente exame pela Coordenadoria 

de Auditoria e Desenvolvimento (CAD) e pela Secretaria Geral de Controle Externo (SGCE), às 

peças P007 e P009, respectivamente, nas quais abordaram de forma concludente todos os 

pontos dignos de análise técnica, o que resultou em proposta de aprovação das contas, sem 

                                            
1 Assim define a Portaria ATRICON nº 17/2019 da Comissão Interinstitucional Atricon/Audicon/Abracon/IRB, que sistematiza a apreciação 
do parecer prévio nas contas do Chefe do Poder Executivo e monitoramento das deliberações dele decorrentes. 
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prejuízo da emissão de 14 (quatorze) determinações, 02 (dois) alertas e 08 (oito) 

recomendações. 

Os autos foram, então, encaminhados a esta Procuradoria Especial, que atua no feito por 

força do disposto no art. 562 c/c 188, III3, ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas 

(RITCMRJ), e, segundo Resolução nº 1/2021 da ATRICON, funciona como fiscal da lei 

anteriormente à submissão da proposta de parecer prévio ao órgão Colegiado4.  

É o relatório. Passo a opinar. 

O dever de prestar contas governamentais tem origem no art. 84, XXIV5 da Carta Política 

de 1988, norma de repetição obrigatória reproduzida no art. 107, XII6 da Lei Orgânica do 

Município do Rio de Janeiro, e o seu conteúdo é delimitado pelo art. 587 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como pelo art. 184, §2º8 do Regimento Interno desta Corte 

de Contas.  

As informações devem apontar para a observância das normas constitucionais, legais e 

regulamentares na execução do orçamento, para o cumprimento dos programas previstos, para 

os reflexos da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento do Município e para 

o cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela LRF, de modo a exprimir a posição 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, bem como evidenciar o compromisso com o 

bom desempenho das intervenções públicas. 

Os Tribunais de Contas têm o importante papel de tutelar o cumprimento do direito/dever 

fundamental da boa administração fiscal9, com destaque para a missão institucional de 

                                            
2 Art. 56. É obrigatória a audiência prévia da Procuradoria Especial, em forma de parecer, nos casos submetidos ao Tribunal, antes de 
decisão definitiva ou terminativa ou a qualquer momento quando solicitado pelo Relator, tendo os mesmos prazos concedidos ao Relator, 
ressalvados os fixados em procedimentos especiais. 
3 Art. 188. O prazo máximo de sessenta dias úteis para a emissão do Parecer Prévio conclusivo sobre as Contas de Governo, apresentadas 
pelo Prefeito, determinados pela Lei nº 289, de 1981, observará a seguinte distribuição: 
III – até 5 (cinco) dias úteis para pronunciamento da Procuradoria Especial; 
4 37 No que se refere às regras processuais 
37.4 Oportunizar a manifestação do Ministério Público de Contas, para que atue no exercício do seu múnus público de fiscal da lei, no 
prazo determinado em ato próprio do Tribunal de Contas e antes da submissão da proposta de parecer prévio ao órgão Colegiado; 
5 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes 
ao exercício anterior; 
6 Art. 107 - Compete privativamente ao Prefeito: 
XII - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao 
exercício anterior, enviando-as dentro do mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio; 
7 Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas 
no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e 
judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 
8 Art. 184. O Tribunal apreciará as Contas do Governo do Município mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias úteis a 
contar de seu recebimento. 
§ 2º O Tribunal estabelecerá em ato normativo específico a forma de apresentação das contas prestadas pelo Prefeito, que conterão, ao 
menos, as demonstrações contábeis e quadros demonstrativos exigidos pela legislação pertinente e o relatório do órgão central do 
sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o § 3º do art. 254 da Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro. 
9 CUNDA, Daniela Zago Gonçalves da. Tutela da efetividade dos direitos e deveres fundamentais pelos Tribunais de Contas: direito/dever 
fundamental à boa administração pública (e derivações) e direitos fundamentais à saúde e à educação. Dissertação de Mestrado, PUC/RS, 
2011, pp. 110 e ss.  
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fiscalização das diversas dimensões da sustentabilidade, em especial a fiscal, e para o fomento 

e viabilização da possibilidade de participação da sociedade no planejamento e implementação 

das políticas públicas, além da fiscalização da dívida pública como forma de inibir a 

insustentabilidade fiscal10. 

Nessa toada, recordamos que na exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei 

de Responsabilidade Fiscal consta como objetivo a construção de compromisso em favor de um 

regime capaz de assegurar o equilíbrio intertemporal das contas públicas e a estabilidade fiscal 

intergeracional, o primeiro entendido como bem coletivo, de interesse geral da sociedade 

brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a 

retomada do desenvolvimento sustentável11. 

Assim, dando concretude ao teor do art. 37, §1612, da CRFB, cabe aos Tribunais de Contas, 

no controle da eficiência das políticas públicas, buscar não só a análise da legalidade dos atos, 

mas também a melhoria dos resultados dos programas públicos implantados, tendo em vista 

que integra a sua competência aferir não só se os programas sociais estão em conformidade 

com o previsto na legislação, mas também buscar otimizar seus resultados, em prol do bem-

estar coletivo13, sem prejuízo do seu consequente papel de fomentador do controle social por 

meio da promoção da transparência e da facilitação de acesso à informação. 

O presente parecer foi segmentado em sete tópicos. Os cincos primeiros consideram os 

eixos definidos pela ATRICON no item 38.114 da sua Resolução nº 1/2021 e, com pequenos 

acréscimos oriundos desta Procuradoria Especial, contêm seleção de informações do Relatório 

Técnico da CAD/SGCE (P007) e da manifestação da SGCE (P009), a fim de subsidiar o tópico 6, 

de caráter conclusivo. 

 

 

 

                                            
10 CUNDA, Daniela Zago Gonçalves da. Sustentabilidade Fiscal sob a ótica da solidariedade e os direitos sociais em xeque. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, ano 2, n.3, p 1911-1967, 2013, p. 1944 
11 Projeto de Lei Complementar nº 18, de 1999. 
12 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:             (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 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.       (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 109, de 2021) 
13 MACIEL, Moises. Tribunais de Contas e o Direito Fundamental ao Bom Governo. Belo Horizonte, Fórum, 2020. P. 214. 
14 38 No que se refere ao conteúdo mínimo de informações e metodologia de apreciação do parecer prévio: 38.1 Estruturar o conteúdo 
do relatório técnico de apreciação das contas do Chefe do Poder Executivo, pelo menos nos seguintes eixos: I. conjuntura econômica e 
social; II. apreciação dos balanços gerais; III. apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal; IV. resultado do desempenho do 
governo; e V. monitoramento das deliberações constantes nos pareceres prévios anteriores;  
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1. Conjuntura Econômica e Social 

 

 Sobre o cenário socioeconômico do Município do Rio de Janeiro no ano de 2021, observa-

se que o Produto Interno Bruto - PIB brasileiro que, em 2020, como resultado da pandemia de 

Covid-19 e das medidas de isolamento social adotadas, sofreu queda vertiginosa, em 2021, 

passou por certa recuperação e atingiu seu ápice no 2º trimestre, com crescimento de 12,30%, 

em relação ao ano anterior, e aumento acumulado de 4,60%. Além disso, enquanto Indústria e 

Serviços se recuperaram, com taxas de crescimento acumuladas de 4,5% e 4,7%, 

respectivamente, notou-se uma retração do PIB na Agropecuária, igual a -0,2%. 

A taxa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

- IPCA-E, foi bem superior ao apurado no ano anterior: 10,42% em 2021 contra 4,23% em 2020. 

Em relação à taxa básica de juros (SELIC), definida pelo Banco Central do Brasil e principal 

instrumento de controle da inflação, observaram-se aumentos no decorrer do ano de 2021: 

1,90% no início do ano e 9,15% ao final. 

Quanto à abertura e fechamento de empresas, segundo o Governo Federal, o Município 

do Rio de Janeiro possuía 753.054 empresas ativas em março de 2019. Em 2021, com base no 

gráfico elaborado pela CAD, constata-se que foram abertas 162.203 empresas e 47.781 

fechadas. 

Relativamente à população do Município do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE a estimou em 6.775.561 pessoas em 2021. Especificamente acerca 

dos nascidos vivos, foram notificados 65.322 em 2021, o que representa uma variação negativa 

em comparação com 2020. Considerando o Brasil e a região sudeste, identifica-se uma queda a 

partir do exercício de 2018. 

A pandemia de Covid-19 implicou no acréscimo, em 2021, de 16.178 óbitos aos 18.962 

ocorridos em 2020, totalizando 35.140 mortos no Município nesses dois anos, segundo dados do 

Painel Rio Covid-19. Houve aumento do número de casos totais, com 304.694 ocorrências, 

resultando em 526.128 casos nos dois últimos anos. Apesar disso, a letalidade decresceu de 

8,70% em 2020 para 5,60% em 2021. Ademais, a vacinação iniciada no exercício sob exame 

alcançou 15.621.790 doses aplicadas até 29/04/2022. 

A taxa de mortalidade retratada ao final de 2021 (9,6%), de acordo com dados extraídos 

do DATASUS, evidencia um decréscimo em confronto com a apresentada ao final de 2020 

(10,3%), como consequência provável do início da vacinação.  
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As demais imunizações revelaram o menor quantitativo dos últimos cinco anos. Com 

exceção das vacinas contra Covid-19, foram aplicadas 2.116.217 doses de vacina no Município 

do Rio de Janeiro, sendo as cinco principais: 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. 

Ainda nesse tema, destaca-se que a taxa de abandono, que é o cálculo do percentual de 

vacinados que iniciaram o esquema vacinal, mas não o finalizaram, aumentou para 31,08% em 

2021 (em 2020 era de 28,44% e em 2017 de 8,02%). 

No que concerne ao desemprego no Brasil, a taxa calculada pelo IBGE por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), vinha apresentando leve queda até 2019. 

No entanto, em decorrência da pandemia de Covid-19 e das medidas de restrição adotadas para 

o seu enfrentamento, aumentou até o 1º trimestre de 2021, alcançando o índice de 14,90%. A 

partir do 2º trimestre, com o avanço da vacinação, o percentual de desempregados voltou a cair, 

chegando a 11,10% no 4º trimestre, o que corresponde a 12,01 milhões de pessoas, 

restabelecendo o mesmo índice do último trimestre de 2019. 

Em 2021, as admissões preponderaram sobre as demissões no Município, excluindo-se 

os meses de janeiro e dezembro. Os dados evidenciaram que o estoque de emprego formal de 

2021 (contratos com base na CLT em vigor) foi de 1.732.472, o que representou uma 

recuperação após o registro de queda em comparação com os anos 2019 e 2020. 

Acerca da educação, no exercício de 2021, foram registradas 628.793 matrículas na 

educação básica do Município, mantendo-se a tendência de queda em relação aos anos 

anteriores, conforme detalhado no quadro a seguir: 

 

  

De acordo com os dados do Inep, a taxa de distorção série-idade do ensino fundamental 

da rede diminuiu em comparação com 2020: de 17,8% para 14,3%. Esse indicador permite 

avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada, 
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considerando um sistema educacional seriado, no qual existe uma adequação teórica entre série 

e a idade do aluno. 

O quantitativo de docentes em 2021 era de 24.466 e esse contingente vem se 

recuperando em relação a 2017. Além disso, consoante informações divulgadas pelo Inep, 

observou-se uma melhora no Município nos anos finais do ensino fundamental e da educação de 

jovens e adultos, quando se comparam 2021 e 2020 quanto à formação apropriada dos docentes. 

Não obstante, 26,20% dos docentes dos anos finais do ensino fundamental e 48,8% da educação 

de jovens e adultos não alcançaram o ideal definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). 

O Indicador de Regularidade do Docente (IRD), avaliado pelo Inep, varia de 0 a 5. O IRD 

de cada escola é obtido a partir da média do indicador de regularidade de seus docentes. 

Segundo o Inep, o volume de escolas na faixa de IRD média-alta e alta vem apresentando 

melhoras anualmente. Em 2021, esse conjunto atingiu 86,20% contra os 65% de 2017.  

A respeito do quantitativo de escolas de ensino fundamental, em 2021 havia 1005 

unidades no Município do Rio de Janeiro. Sublinha-se a redução anual nos percentuais de escolas 

com bibliotecas (de 85,6% em 2017 para 42,3% em 2021) e laboratórios de informática (de 

81,3% em 2017 para 64,3% em 2021), além daquelas com quadras, laboratórios de ciências e 

TV/vídeo/DVD, que reduziram de forma discreta. Por outro lado, as escolas com acesso à internet 

apresentaram crescimento, cobrindo mais de 90% do quantitativo. 

Por fim, no que tange à educação, anota-se que os dados do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB)15 sobre 2021 não foram publicados, mas a meta estabelecida foi 6,4 

para o 5º ano e 5,7 para o 9º ano e 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. 

Em relação à mobilidade urbana, as condições vêm se degradando 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 

veiculares, acarretando cenário de insustentabilidade. 

De acordo com o OPTMUS16, 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. Sobre o assunto, 

                                            
15 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 escolar 
16 Instituído, pelo Decreto Municipal nº 45.781, de 03/04/2019, o Observatório das Políticas Transversais de Mobilidade Urbana Sustentável 
da Cidade do Rio de Janeiro – OPTMUS Rio é um 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). 
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cabe revelar que o Município do Rio de Janeiro já apareceu, nas duas primeiras edições, no 

ranking das 20 melhores cidades do mundo para pedaladas urbanas, estudo realizado pela The 

Copenhagenize, ficando à frente, inclusive, de cidades como Nova Iorque e Paris, mas desde 

2015 não integrou mais a lista, que considera entre outros critérios: infraestrutura, programas 

de compartilhamento, porcentagem de ciclistas. 

Quanto aos meios motorizados, o total da frota licenciada do Serviço Público de 

Passageiros por Ônibus - SPPO do Município do Rio de Janeiro girou em torno de 6.500, enquanto 

a frota operacional ficou em torno de 3.200. Adicionalmente, 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. 

Sobre o número de passageiros transportados, o Município vem registrando aumentos 

mensais, entre maio e dezembro de 2021, saltando de 46 para 56 milhões de passageiros, dentre 

os quais um percentual entre 25% e 27% usufruíram do serviço sem climatização, segundo dados 

da Secretaria Municipal de Transporte (SMTR). O Sistema de Transporte Público Local – STPL, 

popularmente denominado “Vans”, que tem por objetivo complementar o serviço convencional 

com atendimento prioritário às ligações intrabairros e interbairros, também exibiu aumento no 

período: de 8,9 milhões em maio de 2021 para 10,3 milhões em dezembro de 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 passageiros. 

 

2. Balanços Gerais 

 

2.1. Balanço Patrimonial  

 

À fl. 99 da P004 consta Balanço Patrimonial Consolidado que, segundo a CAD, foi 

elaborado e apresentado de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF 

nº 06, de 18/12/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18/12/2018, e Portaria STN nº 877, 

de 18/12/2018. 
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A Coordenadoria evidencia que, comparativamente ao exercício de 2020, o Ativo Total 

sofreu acréscimo de R$ 579,08 milhões, decorrente 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.  

E, quanto ao Passivo Total, observa que diminuiu R$ 6,90 bilhões, em referência ao 

exercício anterior, especialmente em razão do decréscimo das Provisões a Longo Prazo, e 

destaca 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. 

A CAD ainda constata que: 

 

“O Município apresentou um índice de liquidez imediata 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 corrente 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 geral 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 participação do Município na concessão dos serviços de 

água e esgoto, decorrente do leilão promovido pelo governo do Estado do RJ.” 

 

2.2. Balanço Orçamentário 

 

 O Balanço Orçamentário Consolidado, inserto à fl. 95 da P004, apresenta um superávit 

na ordem de R$ 4,66 bilhões, ante as receitas arrecadadas na cifra de R$ 31,88 bilhões e 

despesas empenhadas na monta de R$ 27,22 bilhões, conforme quadros estruturados pela CAD 

à fl. 60 e ss. da P007: 
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 A Coordenadoria assevera que a arrecadação superou a previsão constante da LOA em 

R$ 6,78 bilhões, enquanto as despesas empenhadas foram inferiores às fixadas em R$ 2,79 

bilhões.  

 Sublinha também que em 2021, o Município satisfez restos a pagar (excluídos os 

provenientes de despesas intraorçamentárias) na ordem de R$ 2,29 bilhões, com cancelamentos 

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, de R$ 477,38 milhões. 

 Por fim, destaca que, nos termos do Decreto nº 49.831/2021, que regulamentou o art. 23 

da Lei Complementar nº 235/2021, os valores inscritos em restos a pagar passíveis de 

parcelamento seriam cancelados até 31 de dezembro de 2021, com o pagamento das parcelas 

se dando no 16º dia útil do mês de julho, a partir do ano de 2022. 
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2.3. Balanço Financeiro 

 

 No exercício de 2021, os ingressos financeiros do Município somaram R$ 48,90 bilhões, 

sendo R$ 37,48 bilhões provenientes de receitas orçamentárias (incluídas as operações 

intraorçamentárias) e R$ 11,43 bilhões de operações extraorçamentárias, enquanto os 

dispêndios corresponderam a R$ 42,91 bilhões, sendo R$ 32,44 bilhões decorrentes do 

empenhamento de despesas orçamentárias (incluídas as operações intraorçamentárias), e R$ 

10,47 bilhões de operações extraorçamentárias, abrangido o montante de R$ 2,88 bilhões 

relativo ao pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.  

 Nesse sentido, assinala o Corpo Instrutivo (fls. 63 e ss. da P007) que o resultado financeiro 

de 2021 correspondeu a R$ 5,99 bilhões, e, como consequência, as disponibilidades financeiras 

passaram de R$ 1,89 bilhão em 2020 para R$ 7,89 bilhões em 2021, ressaltando a influência do 

ingresso de receitas provenientes do leilão da CEDAE no saldo obtido. 

 

2.4. Dívida Ativa 

 

O §2º do art. 39 da Lei nº 4.320/64 define a dívida ativa, e a subdivide em tributária e não 

tributária, nos seguintes termos: 

 

"§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação 

legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais 

créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, 

bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, 

fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outr8ias obrigações legais.” 

 

O estoque da Dívida Ativa do Município integrou o Balanço Patrimonial da Administração 

Direta 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, como evidenciou a CAD à fl. 64 da 

P007. 

Em auditoria realizada em março deste ano, a Coordenadoria constatou a existência de 

créditos concernentes ao IPTU inscritos em Dívida Ativa, relativos a imóveis de titularidade da 

própria Municipalidade, na monta de R$ 121,16 milhões, que deveriam ter sido excluídos do 
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Balanço Patrimonial Consolidado e como resultado geraram uma superavaliação do Ativo do 

Município. 

 

 

O tema foi objeto de recomendação (R.2) no Parecer Prévio referente ao exercício de 

2020, a fim de que a Procuradoria Geral do Município, 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, para 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 importe informado à CGM, a fim de que não constem no Balanço 

Patrimonial. 

A CAD informa que, no curso da auditoria, apesar de ter constatado algum avanço na 

alteração do cadastro do IPTU e no sistema da PGM em relação à 2021, ainda persistem os 

problemas na base cadastral que impedem a adequada apuração das dívidas relacionadas aos 

imóveis de propriedade do Município do Rio de Janeiro. 

No que concerne às baixas da dívida ativa, a Especializada revela o percentual de 69,97% 

relativo aos cancelamentos efetuados no exercício de 2021. Enfatiza que essa questão foi objeto 

de reiteradas recomendações nos Pareceres Prévios anteriores, a fim de que a PGM adotasse 

medidas que possibilitassem maior controle dos prazos prescricionais e maior agilidade nas 

providências necessárias junto ao Poder Judiciário, com o objetivo de minimizar os riscos de 

cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais. Especificamente em relação aos 

Pareceres Prévios de 2019 e de 2020, a prescrição dos créditos inscritos em Dívida Ativa foi um 

dos motivos ensejadores da emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. 

Por meio de auditoria, a Coordenadoria constatou que no exercício de 2021 os 

cancelamentos efetuados em função da prescrição totalizaram R$ 184,80 milhões, contra R$ 

269,42 milhões em 2020 (redução de 31,41%). Já no que tange ao saldo atualizado das certidões 

não ajuizadas, com prazo prescricional até 31/12/2021, revelou um importe de R$ 10 bilhões, 

ante os R$ 11,65 bilhões em 2020 (redução de 14,16%), dos quais R$ 1,90 bilhão encontram-se 

com a exigibilidade suspensa. 
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3. Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal 

 

3.1. Gestão Orçamentária  

 

3.1.1. Previsão de Receita e Fixação da Despesa 

 

A Lei Orçamentária Anual de 2021, Lei nº 6.842 de 29/12/2020, estimou as receitas e 

fixou as despesas do Município do Rio de Janeiro em R$ 31.267.639.344,00. 

 

3.1.2. Créditos Adicionais Abertos 

 

Segundo aponta a CAD à P007, no 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. 

 

 

Observa que os créditos adicionais abertos tiveram as seguintes fundamentações 

previstas na Lei Orçamentária: 
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E, ainda, que o Município atingiu o percentual de 4,85% do total da despesa fixada para 

transposição, remanejamento ou transferências de recursos, cumprindo, assim, o limite máximo 

de 30% fixado no art. 8º17 da LOA. 

 

3.1.3. Resultado Orçamentário 

 

O Princípio do Equilíbrio, embora não expresso, norteia toda a Administração Financeira 

e Orçamentária, mormente após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que 

se tornou regra a elaboração de um orçamento equilibrado, vide art. 1º, §1º, da citada norma, e 

art. 167, I e II18, da Constituição Federal. Deve ele ser um parâmetro com vistas a atrair a 

responsabilidade no gasto público e, com isso, evitar políticas desastrosas e sem compromisso 

com a sua sustentabilidade19.   

Sobre o resultado orçamentário do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2021, na 

peça P007, às fls. 84 e seguintes, sobreleva o Corpo Instrutivo: 

 

“Os valores publicados no Balanço Orçamentário (Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária) demonstram o seguinte desempenho do Município no exercício de 2021: 

 

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%.  

                                            
17 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. 
18 Art. 167. São vedados: 
I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 
19 LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, pp. 127-129. 
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O resultado da diferença entre a receita arrecadada e a despesa executada no exercício de 2021 foi 

um superávit 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 superávit 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. 

 

   

 

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. 

 

Ressalte-se que o superávit 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. 

Destaca-se, ainda, o superávit na execução orçamentária das seguintes fontes de recursos:   
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● 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." 

 

3.1.4. Arrecadação da Receita 

 

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. Segundo averiguado pela CAD, sob a 

ótica das categorias econômicas, a arrecadação das Receitas Correntes (R$ 37,36 bilhões) 

superou em 21,45% o previsto, já a realização das Receitas de Capital (R$ 120,28 milhões) 

correspondeu a 23,63% do montante almejado. 

No que diz respeito aos maiores valores de arrecadação do Município, merece destaque 

o seguinte: 

 

 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; 

 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 para enfrentamento da 

pandemia;   

 Receita de contribuição previdenciária do servidor e patronal, totalizando R$ 2,48 bilhões;   

 Receita da contribuição previdenciária suplementar, instituída pela Lei nº 5.300/2011, 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. 

 

 O quadro de evolução da receita municipal revela que as Receitas Correntes retomaram 

a trajetória de crescimento acima da inflação, com incremento de 18,54%, no ano de 2021, e 

crescimento de 32,91%, no acumulado dos últimos cinco anos. Já as Receitas de Capital 

apresentaram comportamento irregular ao longo desse período, com uma contínua redução dos 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 15ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 16 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

ingressos. Em 2021, a arrecadação das Receitas de Capital foi 63,79% inferior ao exercício de 

2020. 

 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 de Covid-19. 

 No que pertine às Receitas de Capital, especificamente quanto à exploração de recursos 

naturais, ressalta-se que, no ano de 2021, o Município auferiu o importe de R$ 3,99 bilhões, 

decorrentes da sua participação na outorga da concessão dos serviços públicos de fornecimento 

de água e de esgotamento sanitário, em função do leilão da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), promovido pelo governo do Estado. 

 Consoante observa a Coordenadoria, o ingresso de tais recursos não estava previsto na 

LOA 2021 e impactou positivamente os resultados orçamentários e fiscais do Município. Durante 

auditoria realizada em março deste ano, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

(SMFP) informou à CAD que está previsto, ainda, o ingresso de R$ 2,02 bilhões nos cofres 

municipais, até 2025, sendo R$ 827,57 milhões em 2022, totalizando uma receita de R$ 6,01 

bilhões.  

 A Secretaria noticiou também que, em conformidade com os recursos já ingressados e 

previstos, os projetos do Plano Rio Futuro serão detalhados no Orçamento de 2022 e dos 

exercícios subsequentes, tendo sido criada uma fonte de recursos própria (FR 125 - Ordinários 

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.  

 Acerca da Receita Corrente Líquida, a CAD acentua que houve um expressivo incremento 

no ano de 2021, com o alcance do montante de R$ 30,77 bilhões, equivalente a um aumento de 

21,64%, quando comparado com o exercício anterior. O valor conquistado é resultado, em 

especial, do ingresso de R$ 3,99 bilhões, decorrentes do leilão da CEDAE, bem como das receitas 

dos impostos municipais (ISS, ITBI e IPTU), nos rendimentos de aplicação financeira e das 

transferências de recursos do FUNDEB, da cota-parte do ICMS e de royalties.   

 

3.1.5. Renúncias de receita 

 

O §1º do art. 14 da LRF estabelece que a renúncia de receita compreende anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
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alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

No exercício de 2021, foram concedidas renúncias fiscais, 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. Em auditoria realizada, a CAD apurou, junto à SMFP, que, em relação ao 

total efetivamente concedido a título de renúncia de receita em 2021, 66,74% (R$ 1,55 bilhão) 

provêm de quatro fundamentações legais: 

 

 IPTU - Lei nº 691/1984 (em sua maioria isenções do art. 61) e Lei nº 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. 

 

A Coordenadoria pontua que o total das receitas renunciadas no período em exame 

corresponde a 16,54% da arrecadação das receitas tributárias, no valor de R$ 14,09 bilhões. O 

acréscimo no percentual em comparação com o exercício anterior (15,87% em relação à receita 

tributária total), pode ser explicado, principalmente, pelo aumento dos valores renunciados do 

ISS.  

No que concerne ao incentivo à cultura, a LOA de 2021 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 

conformidade com a Lei Municipal nº 5.553/201320. De acordo com o que consta à fl. 80 da 

Prestação de Contas (P004), o total de incentivo para o exercício de 2021 foi de R$ 

59.273.399,49, tomando por base a arrecadação do exercício de 2019, no importe de R$ 

5.927.339.949,12. 

A Especializada realça, entretanto, que assim como no exercício anterior, o montante 

considerado para fins de atendimento da LOA correspondeu somente à arrecadação do principal 

do ISS no exercício de 2019 (R$ 5,93 bilhões), sem o cômputo dos valores arrecadados 

                                            
20 Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, incentivo fiscal em benefício do apoio à realização de projetos culturais, 
a ser concedido a pessoas jurídicas, contribuintes do Imposto sobre Serviços - ISS do Município, denominadas Contribuintes Incentivadores. 
§ 5º 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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provenientes da Dívida Ativa, bem como de Multa e Juros, não sendo observados os termos da 

classificação orçamentária introduzida pela Portaria STN/SOF nº 5/2015. 

 

3.1.6. Despesas por Categoria Econômica 

 

A CAD observa que no exercício de 2021, os gastos correntes somaram R$30,64 bilhões, 

enquanto os de capital atingiram R$1,80 bilhão, o que representou, respectivamente, 94,45% e 

5,55% do total das despesas empenhadas. 

As despesas com pessoal e encargos sociais corresponderam a 62,35% do total das 

despesas correntes, ao passo que os juros e encargos da dívida representaram 2,50%, e outras 

despesas correntes responderam por 33,15%.  

Relativamente às despesas com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal traçou os 

limites percentuais para os gastos, envolvendo todos os Poderes e as três esferas de governo, e 

utilizou como referência o total da Receita Corrente Líquida, sendo 60% para os Municípios (art. 

19, III21), distribuídos em 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, e 

54% para o Executivo (art. 20, III, b22). 

Para tanto, devem ser considerados: o limite alerta, previsto no art. 59, §1º, II23, da LRF; 

e os limites prudencial e máximo, que, quando ultrapassados, sujeitam o Município às vedações 

constantes no art. 2224, parágrafo único, da LRF e à adoção das medidas dispostas no art. 2325 

do mesmo diploma, respectivamente. 

A despesa consolidada com pessoal do Município em 2021 correspondeu a 45,50% da 

RCL (fl. 125 da P007), o que sinaliza o cumprimento do teor do art. 19, III, da LRF, além de não 

                                            
21 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em 
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: (...) 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
22 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: (...) 
III - na esfera municipal: (...) 
 b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 
23 Art. 59. § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 
24 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial 
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
25 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. 
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ultrapassar o limite alerta, previsto no art. 59, §1º, inciso II, da mesma Lei, conforme quadro a 

seguir: 

Despesa com pessoal Executivo Câmara TCM Consolidado 

% DO TOTAL DA 

DESPESA LÍQUIDA COM 

PESSOAL SOBRE A RCL 
42,31% 2,21% 0,98% 45,50% 

LIMITE ALERTA 48,60% 4,10% 1,31% 54,00% 

LIMITE PRUDENCIAL 51,30% 4,32% 1,38% 57,00% 

LIMITE MÁXIMO 54,00% 4,55% 1,45% 60,00% 

Fonte: Relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (P007). 

 

Importante acentuar que a participação do Município na concessão dos serviços de água 

e esgoto, decorrente do leilão da CEDAE, resultou em ingressos no valor total de R$ 3,99 bilhões, 

impactando a Receita Corrente Líquida e contribuindo para a diminuição na proporção Despesa 

Total com Pessoal-RCL em relação ao exercício anterior. 

Não obstante, o Corpo Instrutivo sublinha que mesmo sem os ingressos de tais recursos, 

a relação entre a despesa com pessoal do Município e a RCL estaria abaixo do limite alerta 

definido na LRF (52,30%). Especificamente no que concerne ao Poder Executivo, apesar de o 

limite de 54% previsto na RCL se manter respeitado, o limite alerta seria atingido (48,63%) 

A CAD ainda destaca que, em função da Lei Complementar nº 178/2021, que incluiu o §7º 

no art. 20 da LRF, os valores descritos no quadro a seguir, referentes às despesas de janeiro a 

dezembro de 2021, não foram computados no demonstrativo de Despesa de Pessoal do Poder 

Executivo, tendo sido incluídos nos quadros elaborados pela Câmara Municipal e pelo TCMRJ, 

seguindo orientações e memórias de cálculo exaradas nas Notas Técnicas Conjuntas 

CGM/SMFP/PREVI-RIO nºs 01 e 02/2021. 

 

 

3.1.7. Despesas por Órgãos de Governo 

 

 Consoante dados que constam às fls. 138-140 do Relatório da CAD (P007), as Secretarias 

Municipais de Educação (SME), de Fazenda e Planejamento (SMFP), de Saúde (SMS), de 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 19ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 20 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

Conservação (SECONSERVA) e de Infraestrutura (SMI), e os Encargos Gerais do Município 

executaram 89,05% de toda a despesa empenhada pelo Município no exercício de 2021. 

 A Especializada destaca, ainda, que: 

 82,77% da despesa executada pela SMFP refere-se ao pagamento dos benefícios de 

aposentadoria e pensão concedidos pelo FUNPREVI; 

 90,89% dos gastos da SECONSERVA foram executados pela COMLURB; e 

 R$ 4,25 bilhões das despesas do Órgão Encargos Gerais do Município 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. 

 

3.1.8. Funções de Governo 

 

 O Corpo Instrutivo assinala, às fls. 140-144 da P007, que as Funções de Governo 

Educação, Saúde, Previdência Social, Encargos Especiais, Administração e Urbanismo foram 

responsáveis por 88,27% do montante da despesa executada pelo Município no ano de 2021.  

 Sintetizamos as principais informações extraídas do Relatório da CAD, relativas às 

Funções citadas, no quadro a seguir: 

 

Função 
Educação 

Crescimento real de 5,09% (R$ 385,67 
milhões) em comparação com o 
exercício anterior e, em relação à série 
histórica, houve incremento de 7,17% 
na execução da função quando 
comparados os exercícios de 2017 e 
2021. 

 Programa Modernização da Gestão e 
Melhoria da Infraestrutura na Educação: 
apresentou a principal variação com 
empenho a maior em R$ 728,20 
milhões;  

 Programa Gestão Administrativa – 
Capital Humano na Formação Carioca: 
representa 78,58% desta função e teve 
uma queda na despesa de R$ 377,57 
milhões. 

Função Saúde 

Crescimento de 0,14% (R$ 9,31 
milhões) em comparação com o 
exercício anterior e, em relação à série 
histórica, houve incremento de 13,35% 
na execução da função quando 
comparados os exercícios de 2017 e 
2021. 

 Programa Atenção Primária e Saúde 
Presente: acréscimo de R$ 129,74 
milhões; 

 Programa Urgência e Emergência: 
acréscimo de R$ 57,34 milhões; 

 Programa Vigilância em Saúde: 
acréscimo de R$ 54,74 milhões;  

 Programa Atenção Hospitalar e 
Maternidade: decréscimo de R$ 199,54 
milhões; e 

 Programa Regulação e Gestão do SUS: 
decréscimo de R$ 65,55 milhões. 
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Função 
Previdência 

Social 

Aumento contínuo em suas despesas 
no período entre 2017 e 2020. 
Decréscimo de 6,21% (R$ 390,03 
milhões) nos valores empenhados em 
2021, em comparação com o exercício 
anterior. 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. 

Função 
Encargos 
Especiais 

Aumento de 27,36% (R$ 691,63 
milhões) nos valores empenhados em 
2021, em comparação com o exercício 
anterior. Em relação à série histórica, o 
aumento da despesa foi de 47,81% (R$ 
1,04 bilhão), quando comparados os 
exercícios de 2017 e 2021. 

 

Função 
Administração 

Decréscimo de 10,55% (R$ 299,99 
milhões) nos valores empenhados em 
2021, em comparação com o exercício 
anterior. 
Em relação à série histórica, a redução 
foi de 22,42% (R$ 735,26 milhões), 
quando comparados os exercícios de 
2017 e 2021. 

 Programa Gestão Administrativa - 
Governança: decréscimo na ordem de 
R$ 299,23 milhões. 

Função 
Urbanismo 

Decréscimo de 18,43% (R$ 499,77 
milhões) nas despesas empenhadas em 
2021 em comparação com o exercício 
anterior. 
Em relação à série histórica, houve 
uma queda nos empenhos na ordem de 
25,41% (R$ 753,54 milhões), quando 
comparados os exercícios de 2017 e 
2021. 

Reduções mais significativas: 
 Programa Gestão Administrativa – 

Mudanças Climáticas e Resiliência: R$ 
166,29 milhões; 

 Programa Conserva Rio: R$ 119,84 
milhões; - Programa Expansão do 
Sistema de Transportes: R$ 102,97 
milhões. 

 

3.1.9. Despesas por Fonte de Recursos 

 

 Às fls. 144-152 da P007, a Coordenadoria revela que 98,55% da despesa executada foi 

financiada com receitas arrecadadas no exercício, ao passo que apenas 1,45% teve como fonte 

de recursos superávit financeiro apurado no exercício de 2020, por meio da abertura de créditos 

suplementares. 

 Sobre as principais despesas por fonte de recursos em 2021, grifamos as seguintes 

informações extraídas do Relatório da CAD: 

 

 Multas de trânsito (Subitem 4.1.9.1) 

A Lei nº 4.644/2007, alterada pela Lei nº 6.517/2019, estabelece que o Poder Executivo 

é obrigado a aplicar o percentual mínimo de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito em 
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campanhas educativas de prevenção de acidentes. Não obstante, o art. 1º da Lei nº 7.199/2021 

autorizou a suspensão de todas as vinculações de receitas relativas às multas por infração à 

legislação de trânsito no exercício de 2021, 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 do Município. A CAD evidenciou que o valor 

empenhado nestas campanhas foi de R$ 1,36 milhão, equivalente a 0,79% do total arrecadado 

com multas de trânsito no exercício. 

 

 Royalties de Petróleo (Subitem 4.1.9.2) 

Nos termos das Leis nº 7.990/1989 e nº 9.478/97 é vedada a aplicação dos royalties de 

petróleo no pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal, exceto para pagamento 

de dívidas com 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 (art. 8º, caput, e §1º da Lei 

7.990/1989). 

A Coordenadoria observa 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 à Remoção e Transporte de Resíduos Sólidos. Destaca, ainda, que as 

despesas ocorreram nos grupos Outras Despesas Correntes (89,22%) e Investimentos (10,78%), 

não sendo verificados pagamentos de dívidas e ao quadro permanente de pessoal. 

 COSIP (Subitem 4.1.9.3) 

Os valores arrecadados com a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 

- COSIP são destinados ao Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, vinculados 

exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública. A CAD revela 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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3.1.10. Projetos, Atividades e Operações Especiais 

 

De acordo com o delineado pela CAD às fls. 153-156 da P007, as ações com maior 

incidência monetária referem-se, principalmente, a despesas com educação, saúde, previdência 

e pessoal, já abordadas em tópicos específicos. Relativamente aos demais temas, destacamos 

os seguintes pontos abordados pela Coordenadoria: 

 

 Publicidade, Propaganda e Comunicação Social (Subitem 4.1.10.1):  

A despesa empenhada em 2021 (R$ 163 mil) foi inferior ao gasto de 2020 (R$ 52.604 

milhões) em 99,69%. 

 

 Emendas Legislativas (Subitem 4.1.10.2): 

A LOA fixou, para o exercício sob exame, despesas decorrentes de 60 Emendas 

Legislativas apresentadas pelos Vereadores da Câmara Municipal, 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 exercício de 2021, não houve execução de qualquer despesa decorrente 

de tais Emendas. 

 

3.1.11. Parcerias Público-Privadas 

 

O caput art. 28 da Lei nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da Administração Pública, prevê que a União 

não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 

já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida 

do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes 

excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.  

Em complemento, seu §2º determina que na aplicação do limite previsto no caput, 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. 

Consoante observa a CAD às fls. 156 a 159 da P007, atualmente estão estão em vigor 4 

PPPs com previsão de pagamento de despesas por parte do Município: Porto Maravilha, 
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Concessionária Rio Mais S.A., Concessionária do VLT Carioca S.A. e Smart RJ Concessionária de 

Iluminação Pública SPE S.A. Os valores das despesas empenhadas até 2021, bem como a 

projeção de gastos no período de 2022-2030 com as PPPs firmadas não resultam em proporção 

superior a 5% da RCL, cumprindo, assim o limite definido no art. 28 da Lei nº 11.079/2004, 

conforme quadro que segue: 

 

Ressalta-se que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro (CDURP) não 

foi considerada, para fins de elaboração da presente Prestação de Contas, como estatal não 

dependente e, em razão disso, as despesas decorrentes dessa parceria não foram incluídas no 

cálculo do limite. 

 

3.1.12. Despesa Total do Poder Legislativo 

 

 A Constituição Federal define em seu art. 29-A os limites máximos da despesa total do 

Poder Legislativo Municipal, a ser apurada sobre o somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 

exercício anterior.  

Às fls. 159-160 da P007, o Corpo Instrutivo constata, por meio de consultas ao FINCON e 

ao site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que o total repassado pelo Município no exercício 

de 2021 correspondeu a R$ 682,29 milhões, tendo sido efetuado em parcelas mensais antes de 

cada dia 20, cumprindo o mandamento constitucional. 
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3.2. Educação 

 

3.2.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

  

O caput do art. 21226 da Constituição Federal prescreve que os Municípios devem aplicar, 

anualmente, no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. 

As despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino estão 

enumeradas no art. 7027 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e 

são, nos termos do caput do dispositivo, aquelas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. 

É importante ressaltar que a Emenda Constitucional nº 119, de 27 de abril de 2022, incluiu 

o artigo 119 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e isentou de responsabilidade 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes pelo 

descumprimento do contido no caput do art. 212 da Constituição em decorrência do estado de 

calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. O parágrafo único do aludido 

dispositivo preceitua que o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e 

desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor 

aplicado e o mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. 

                                            
26 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 
respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 
municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere 
a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao 
número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006) 
27 Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 
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Os cálculos realizados pela CAD à fl. 165 da peça P007 revelam distorção sem impacto 

substancial no valor apresentado pela Controladoria Geral do Município - CGM à fl. 79 da 

Prestação de Contas (26,01%), uma vez que após exclusão do cômputo de despesas que não 

são consideradas de MDE para fins de limite constitucional, obtêm-se o percentual de 25,98%, 

superior ao limite mínimo de 25% determinado no art. 212 da Constituição. 

Deve ser salientado que no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, esta Corte 

determinou que a CGM, a SMF e a SME criassem, em conjunto, os 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.  

A referida determinação não foi efetivada, entretanto, destaca a CAD, a partir das 

informações apresentadas pela SMFP, pela CGM e pela SME, que, com a elaboração do PPA para 

o quadriênio 2022-2025, a estruturação orçamentária da SME, 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.  

No que pertine ao repasse das receitas à SME destinadas à MDE, a CAD observa, à fl. 165 

e ss. da peça P007, que o contido no art. 69, §5º28, da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, ainda não está sendo cumprido pelo Município do Rio 

de Janeiro. 

 

3.2.2. Fundeb 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Fundeb é um Fundo Especial, composto com recursos provenientes 

de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à 

educação, nos termos do disposto nos arts. 212 e 212-A29 da Constituição Federal. 

                                            
28Art. 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 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. 
29 Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta 
Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, 
respeitadas as seguintes disposições:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)     Regulamento 
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a 
instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
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O Fundo foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação 

pública por meio da Emenda Constitucional n° 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se 

                                            
II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os 
incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do 
inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
III - os recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao 
número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de 
atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea 
"a" do inciso X do caput e no § 2º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 108, de 2020) 
V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso 
II do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos 
do inciso III do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
b) 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 (VAAT), referido no inciso VI do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão 
previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das 
desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
VI - o VAAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso II 
do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no § 1º e 
consideradas as matrículas nos termos do inciso III do caput deste artigo;        (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
VII - os recursos de que tratam os incisos II e IV do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios exclusivamente 
nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 108, de 2020) 
VIII - a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 desta Constituição suportará, no 
máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do 
caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
IX - o disposto no caput do art. 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos II e IV do caput deste artigo, e seu 
descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 
2020) 
X - a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput e no § 1º do art. 208 e as metas pertinentes do 
plano nacional de educação, nos termos previstos no art. 214 desta Constituição, sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 
2020) 
a) a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as 
ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, 
observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade;        (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 108, de 2020) 
b) a forma de cálculo do VAAF decorrente do inciso III do caput deste artigo e do VAAT referido no inciso VI do caput deste artigo; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
c) a forma de cálculo para distribuição prevista na alínea "c" do inciso V do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
108, de 2020) 
d) a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso I do caput deste 
artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida 
sua integração aos conselhos de educação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
e) o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores 
educacionais e da ampliação do atendimento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de 
que trata a alínea "c" do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea "b" do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% 
(quinze por cento) para despesas de capital;       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
XIII - a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, 
referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada.      (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
§ 1º O cálculo do VAAT, referido no inciso VI do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso II do caput 
deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
I - receitas de Estados, do Distrito Federal e de Municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes 
dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
II - cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação de que trata o § 6º do art. 212 desta Constituição; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
III - complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios nos termos da alínea "a" do inciso V do caput deste 
artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
§ 2º Além das ponderações previstas na alínea "a" do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico 
dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada 
ente federado, bem como seus prazos de implementação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
§ 3º Será destinada à educação infantil a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere a alínea "b" do 
inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei." (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 
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atualmente regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, que revogou a Lei nº 11.494/2007 a partir 

de 1º de janeiro de 2021. 

Nos termos do art. 25 do mencionado diploma legal, os recursos do Fundeb, inclusive os 

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 desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 

70 da Lei nº 9.394/1996. 

A Lei nº 14.113/2020 ampliou a complementação da União nos recursos do Fundo de 10% 

para 23%, percentual este que aumentará progressivamente até o exercício de 2026, nos moldes 

do art. 5º c/c art. 4130 da Lei. Consoante apontado pela Coordenadoria, à fl. 170 e ss. da P007, o 

Fundeb arrecadou R$ 3,56 bilhões no exercício de 2021, e teve um aumento no ganho no importe 

de R$ 750.181.830, quando comparado com o ano anterior, conforme detalhado na sequência. 

Entretanto, destaca que o aumento na arrecadação, em especial do ICMS, não está relacionado 

às regras do novo Fundeb. 

 

 

                                            
30 Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o 
art. 3º desta Lei, nas seguintes modalidades: 
I - complementação-VAAF: 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 desta Lei não alcançar o mínimo definido nacionalmente; 
II - complementação-VAAT: 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 (VAAT), nos termos da alínea a do inciso II do caput do art. 6º desta Lei não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente; 
III - complementação-VAAR: 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, conforme disposto no art. 14 desta Lei. 
Parágrafo único. A complementação da União, nas modalidades especificadas, a ser distribuída em determinado exercício financeiro, será 
calculada considerando-se as receitas totais dos Fundos do mesmo exercício. 
Art. 41. A complementação da União referida no art. 4º desta Lei será implementada progressivamente até alcançar a proporção 
estabelecida no art. 5º desta Lei, a partir do primeiro ano subsequente ao da vigência desta Lei, nos seguintes valores mínimos: 
I - 12% (doze por cento), no primeiro ano; 
II - 15% (quinze por cento), no segundo ano; 
III - 17% (dezessete por cento), no terceiro ano; 
IV - 19% (dezenove por cento), no quarto ano; 
V - 21% (vinte e um por cento), no quinto ano; 
VI - 23% (vinte e três por cento), no sexto ano. 
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O §3º do art. 25 da Lei nº 14.113/2020 prevê que até 10% dos recursos recebidos à conta 

dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, poderá ser utilizado pelo Município 

no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de 

crédito adicional. De acordo com o informado pela CAD, à fl. 177-178 da P007, o Município do 

Rio de Janeiro arrecadou, no exercício de 2021, R$ 3,56 bilhões com receitas recebidas do 

Fundeb e empenhou R$ 3,53 bilhões, restando um valor não aplicado no exercício de R$ 34,22 

milhões, correspondente a 0,96% e, portanto, inferior ao limite legal.  

No que pertine à remuneração dos profissionais da educação básica, o art. 212-A, inciso 

XI31, da Constituição Federal, com redação incluída pela Emenda Constitucional nº 108, de 26 de 

agosto de 2020, combinado com o art. 26, caput32, da Lei nº 14.113/2020 estabelecem que o 

Município deverá destinar, no mínimo, 70% dos recursos anuais totais do Fundeb para a 

remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Segundo o apurado pela 

CAD, à fl. 177 da P007, o Município do Rio de Janeiro destinou R$ 2,57 bilhões, equivalente a 

72,12%, dos recursos recebidos do Fundeb à remuneração dos profissionais da educação básica, 

cumprindo os dispositivos constitucional e legal. 

Por fim, a CAD apurou em auditoria que a SME aplicou recursos do Fundeb em despesas 

que não são enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, a saber, no 

pagamento de juros, multas e aplicação monetária na cifra de R$ 710.870,92, o que evidencia o 

descumprimento da determinação D5 do Parecer Prévio de 2020. 

É fundamental sublinhar que a aplicação de recursos oriundos do Fundeb, de caráter 

vinculado, em ações não enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para 

a educação básica pública, viola o preceituado no art. 21, caput, da Lei Federal nº 11.494/2007 

c/c art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei nº 9.394/1996, e no art. 8º, parágrafo único33, da LRF.  

 

 

                                            
31 Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta 
Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, 
respeitadas as seguintes disposições: 
XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de 
que trata a alínea "c" do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea "b" do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% 
(quinze por cento) para despesas de capital;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)  
32 Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III docaputdo art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 
33 Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o 
disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 2005) 
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. 
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3.3. Saúde 

 

3.3.1. Ações e Serviços Públicos de Saúde 

 

A Lei Complementar nº 141/2012, que regulamentou o §3º do art. 19834 da Constituição 

Federal, prevê em seu art. 7º que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea b do inciso I do caput e o §3º 

do art. 159, todos da Constituição.  

O Município do Rio de Janeiro divulgou a aplicação do percentual de 15,38% no exercício 

de 2021, às fls. 56-58 da Prestação de Contas (P004), que foi o mesmo apurado pela CAD, fl. 180 

da peça P007, superior aos 15% exigidos pelos §§ 2º e 3º do art. 198 da Constituição, combinados 

com o art. 7º35 da Lei Complementar Federal nº 141/2012. 

 

3.3.2. Contribuição Previdenciária Suplementar 

   

De acordo com o averiguado pela CAD em auditoria realizada 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, nos moldes da tabela a seguir: 

                                            
34 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por 
cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 
que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
35 Art. 7º  Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por 
cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e 
o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.  
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Assim, constata-se que o teto estabelecido no Anexo I da Lei nº 5.300/2011 foi observado. 

 

3.3.3. Restos a Pagar - Lei Complementar nº 141/2012 

 

 O Corpo Técnico revela que, até o exercício de 2021, foi cancelado o montante de R$ 

288.83 milhões referente a Restos a Pagar vinculados a ações e serviços públicos de saúde dos 

exercícios de 2013, 2017, 2018, 2019 e 2020. Assinala que os cancelamentos não causaram 

descumprimento dos limites mínimos nos respectivos exercícios, não se configurando, assim, a 

necessidade de aplicação adicional, prevista nos §§1º e 2º36 do art. 24 da Lei Complementar nº 

141/2012, consoante quadro a seguir, que consta à fl. 183 da P007: 

                                            
36 Art. 24.  Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei Complementar, serão consideradas:  
I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; e  
II - as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, 
consolidadas no Fundo de Saúde.  
§ 1o  A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para fins do mínimo na forma do inciso II do caput e 
posteriormente cancelados ou prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de saúde.  
§ 2o  Na hipótese prevista no § 1o, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término 
do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos Restos a Pagar, mediante dotação específica para essa 
finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.  
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3.3.4. Fundo Municipal de Saúde   

   

O Fundo Municipal de Saúde - FMS foi criado pela Lei Municipal nº 1.583, de 30 de julho 

de 1990, e regulamentado pelos Decretos Municipais nº 9.865/1990, nº 12.030/1993 e nº 

13.110/1994, como instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento das ações 

descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou 

coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 

 Às fls. 184-185 da P007, a CAD aponta que no exercício de 2021 o Fundo Municipal de 

Saúde arrecadou R$ 2,72 bilhões. Aduz, ainda, que o FMS recebeu repasses do Tesouro Municipal 

na ordem de R$ 2,66 bilhões e que as despesas orçamentárias atingiram o montante empenhado 

de R$ 5,69 bilhões, representando 95,59% da dotação atualizada.   

 

3.3.4.1. Sequestro de Valores nas Contas Bancárias por Decisão Judicial 

  

No final de 2019, em decorrência de ordem judicial emitida pelo Tribunal Regional do 

Trabalho, foi realizado o sequestro de recursos de algumas contas bancárias do Município do Rio 

de Janeiro, no valor de R$ 390.464.584,45, com o fim de realizar o pagamento de obrigações da 

Secretaria Municipal de Saúde junto a prestadores de serviços. 

Em auditoria realizada em março de 2020, a CAD verificou que a importância de R$ 

390,46 milhões, concernente aos sequestros efetuados nas contas do Município, não transitou 

pela execução orçamentária no exercício de 2019, ocasionando a realização de despesas sem 

prévio empenho, o que é vedado pelo art. 60 da Lei nº 4.320/64. Além disso, constatou que R$ 

38,13 milhões desse valor foram sequestrados de contas bancárias referentes a diversos fundos 

municipais que possuem destinação de recursos vinculada, não havendo previsão de sua 

utilização para o pagamento de prestadores de serviços da SMS, o que viola o comando contido 

no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Como consequência, esta Corte de Contas emitiu determinações nos Pareceres Prévios 

de 2019 e de 2020. Segundo consulta realizada pela Especializada ao Balancete de Verificação 

da Administração Direta em dezembro de 2021, as determinações não foram integralmente 

cumpridas, haja vista que ainda consta o montante de R$ 147,43 milhões a título de valores 

sequestrados judicialmente pendentes de regularização orçamentária. 

 

3.4. Previdência  

 

Criado pela Lei Municipal nº 3.344, de 28/12/2001, 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, tem por finalidade 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 aos seus dependentes. 

A Emenda Constitucional nº 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 déficit atuarial. Diante da necessidade de adequação do RPPS do 

Município às alterações efetuadas pela EC nº 103/2019, a Lei nº 6.852/2021, promoveu, além da 

alteração da alíquota de contribuição dos servidores, uma série de outras medidas 

implementadas visando à redução do déficit atuarial e financeiro: 

 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 art. 50, da Lei federal 

nº 9.478/1997;  

 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, do art. 33, da Lei nº 5.300/2011 foi revogado. 
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As medidas aprovadas na Lei nº 6.852/2021 representam as principais justificativas para 

a redução do déficit atuarial em R$ 9,7 bilhões de um exercício para o outro, segundo o Relatório 

de Avaliação Atuarial, com data base em 31/12/2021. 

Grupo de Trabalho sob a coordenação do PREVI-RIO, criado por força do Decreto nº 

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: 

  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 

déficit 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 déficit 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 déficit 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 déficit atuarial 

em R$ 700 milhões; 

 O reconhecimento de pendências passadas do Tesouro com o Fundo, após revogação do 

§ 6º, do art. 33, da Lei nº 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. 

 

 A fim de atender às exigências da Constituição, o Município aprovou a Lei nº 6.982, de 29 

de junho de 2021, instituindo o Regime de Previdência Complementar, tendo como principais 

fundamentos: 

 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;   
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 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.  

A Especializada destaca 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. Tais servidores 

permanecerão vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município do Rio com todos os 

seus direitos e garantias.  

A CAD/SGCE informou que, em 17 de fevereiro de 2022, a Previdência Complementar no 

Município do Rio foi regularmente instituída, conforme publicado no Diário Oficial em 21/02/2022 

e que ainda não se encontra disponível o impacto atuarial e financeiro em decorrência da sua 

aprovação, pois o relatório de avaliação atuarial utilizou como data base 31/12/2021. 

No que pertine ao FUNPREVI, o Corpo Instrutivo reporta que apresentou no exercício de 

2021 um déficit orçamentário de R$ 514 milhões, decorrente da diferença entre receitas 

arrecadadas, de R$ 5,19 bilhões, e despesas empenhadas, de R$ 5,71 bilhões.  
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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%. 

Houve uma arrecadação de R$ 115,64 milhões referente à contribuição de inativos e 

pensionistas, representando pouco mais de 2% do total arrecadado. Além disso, os ingressos 

oriundos da amortização de empréstimos imobiliários concedidos pelo PREVI-RIO, legalmente 

pertencentes ao FUNPREVI nos termos da Lei nº 5.300/2011, cuja previsão para o exercício foi 

de R$ 74,9 milhões, teve a arrecadação de R$ 55,21 milhões, e 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. 

Por meio do COMPREV, compensação financeira entre os diversos regimes de previdência 

social, 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 pela CAD. 

O quadro financeiro e atuarial do Funprevi é de desequilíbrio, como já delineado pela 

Especializada nos processos referentes às Prestações de Contas de Governo de exercícios 

anteriores, e o Fundo vem registrando sucessivos déficits, mesmo após a implantação do Plano 

de Capitalização previsto na Lei nº 5.300/2011. Esse cenário resultou no consumo das 

disponibilidades financeiras do Funprevi, e hoje o Fundo afigura-se como mero agente financeiro 

repassador dos valores provenientes das fontes de receita aos beneficiários, incapaz de 

acumular recursos para pagamento de benefícios futuros, conjuntura esta exposta na avaliação 

atuarial realizada em 31/12/2020. 

Destaca-se que após 4 anos seguidos de crescimento do déficit, 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 nº 6.852/2021 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.  

Essa situação do déficit 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.  
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Da mesma forma, 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 déficit atuarial apurado 

em 31/12/2020. 

Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial, os principais motivos para a redução do déficit 

foram as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 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;  e revogação da extinção das dívidas 

do Tesouro com o FUNPREVI, reconhecendo assim essas pendências antigas e elevando o 

patrimônio líquido do Fundo. 

Ao final de 2021, o patrimônio do FUNPREVI encontrava-se com a seguinte composição: 

 

 

O quadro espelha que houve uma variação significativa do ativo circulante em relação ao 

exercício anterior. A conta “créditos tributários a receber” tornou-se a maior valor do ativo, 

superando até mesmo os imóveis que historicamente sempre apresentaram quantias maiores. 

Isso se deve à alteração feita pela Lei nº 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.  
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O outro impacto no Ativo Circulante foi em decorrência da decisão do TCMRJ no Processo 

nº 40/100.893/2019 por meio do Voto n° 317/2021 que gerou uma compensação do Tesouro ao 

FUNPREVI. Ocorreu 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. 

A variação anual negativa de R$2,19 milhões na carteira de imóveis do FUNPREVI foi 

resultado 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. 

Por fim, é importante sublinhar que foi realizado um levantamento no PREVI-RIO e 

FUNPREVI, envolvendo a 1ª IGE, 5ª IGE e CAD, no período de 14 de fevereiro a 30 de março de 

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 

 Verificar a eventual necessidade de futuras ações de controle.  

 

Dentre os achados do referido Levantamento, a CAD, destacou os seguintes, por 

impactarem a presente Prestação de Contas: descumprimento reiterado de mandamentos 

constitucionais e legais sobre previdência em regimes próprios, bem como fragilidades no 

controle interno da concessão de benefícios previdenciários. 

 

3.5. Endividamento 

 

No exercício de 2021, o endividamento total do Município atingiu R$74,65 bilhões, 

conforme detalhado pela CAD à fl. 206 da P007: 
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O quadro denota que o passivo atuarial do Fundo Especial de Previdência do Município 

do Rio de Janeiro - FUNPREVI, responsável pela maior participação no endividamento total do 

Município (40,13%), apresentou um decréscimo de 21,60% em comparação com o exercício 

anterior. 

Por outro lado, a dívida contratual aumentou 0,29% em 2021, o que corresponde a R$ 

42,80 milhões, o que, segundo a Coordenadoria (fls. 206 e 207 da peça P007), 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 nº 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 nº 235, de 03/11/2021;  
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 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; e 

 Aumento de R$40,47 milhões em outras dívidas da Administração Indireta.  

 

3.5.1. Provisões e Passivos Contingentes 

 

Nos termos do averiguado pela CAD, o valor das provisões referentes à Administração 

Direta e Indireta no ano de 2021, contabilizadas no grupo do Passivo do Balanço Patrimonial 

Consolidado, correspondeu a R$20,96 bilhões. A Coordenadoria ressalta que houve um 

incremento nominal em relação ao exercício anterior (7,93%), que se deu 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.  

A tabela abaixo, presente no Relatório da CAD à fl. 208 da P007, revela o montante de 

R$ 16,37 milhões (não consideradas as transações intraorçamentárias), no grupo das provisões 

a curto prazo da Administração Direta, alusivo a dívidas de exercícios anteriores não executadas 

orçamentariamente. 
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Especificamente em relação às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, as 

provisões alcançaram a monta de R$729,82 milhões em dezembro de 2020. 

Merece destaque, ainda, o portentoso valor negativo do Patrimônio Líquido das Empresas 

Estatais Dependentes quando consideradas em conjunto, no importe de R$1,32 bilhão. Das doze 

empresas, apenas três, Imprensa da Cidade, RIOFILME e MULTIRIO, apresentaram Patrimônio 

Líquido positivo em 31/12/2020, conforme quadro constante do Relatório da CAD: 

 

 

Arremata a CAD que os dados orçamentários atestam a extrema dependência dessas 

entidades da Administração Indireta dos repasses do Tesouro Municipal, diante da pouca 

capacidade de geração de receitas próprias. Assim, ilustra que tanto a satisfação das dívidas de 

curto prazo, quanto a eventual exigibilidade de valores evidenciados como provisão não 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 41ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 42 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

circulante ou divulgados em Notas Explicativas, terão impacto sobre o fluxo financeiro e 

orçamentário do Município. 

 

3.5.2. CDURP - Características de Empresa Estatal Dependente 

 

 Apesar de ser legalmente enquadrada pelo Município como Empresa Estatal Não 

Dependente, razão pela qual não integra o orçamento fiscal da LOA; não está contemplada no 

sistema informatizado corporativo da Prefeitura - FINCON; não participa da consolidação das 

contas públicas, para fins da LRF; tampouco observa as etapas de realização da despesa e 

receita presentes na contabilidade pública, dentre outros aspectos, o TCMRJ reconheceu, para 

os fins da LRF, a situação de dependência da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP, conforme Decisões exaradas no âmbito dos Processos 

nº 40/001.095/2017 e nº 40/100.583/2018. 

As Decisões foram fundamentadas, principalmente, nos recorrentes aportes de capital 

realizados pela Municipalidade, 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. A CDURP interpôs Recurso de Reconsideração, gerando o 

Processo nº 40/201.583/2019, que ainda se encontra em tramitação nesta Corte de Contas após 

diligência e determinação. 

 

3.5.3. Evolução da dívida consolidada 

 

Às fls. 214 e ss. da P007, a CAD detalha a evolução do montante e composição da Dívida 

Consolidada do Município nos últimos 5 exercícios: 

 

 

 A Coordenadoria observa que as operações de crédito representaram 73,32% do importe 

total de R$ 18,88 bilhões da Dívida Consolidada. Comenta, ainda, que após uma redução em 

2019, a Dívida Consolidada apresentou expressivo aumento em 2020 (principalmente em função 
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da suspensão dos pagamentos, determinada pela Lei Complementar nº 173/20), voltando a 

recuar em 2021 (6,86%), com a retomada dos pagamentos suspensos, porém em níveis ainda 

superiores a 2019. 

 

3.5.4. Restos a pagar 

 

O saldo dos restos a pagar em 31 de dezembro de 2020 alcançou R$3,63 bilhões. Além 

disso, notabiliza-se nos Balanços Patrimoniais da Administração Direta e dos órgãos da 

Administração Indireta do Município a importância de R$2,43 bilhões, respeitante a despesas 

que tiveram o serviço prestado ou o material entregue sem empenho, o que impede a inscrição 

em restos a pagar. Considerando que consta nesse montante o valor de R$ 302,62 milhões, 

referente a transações intraorçamentárias, o impacto de tais despesas no endividamento 

consolidado do Município do Rio de Janeiro corresponde a R$ 2,13 bilhões (fls. 216-218 da peça 

P007). 

 

3.5.5. Composição da despesa 

 

 No que concerne à composição da despesa, a CAD atesta 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.  

 

 Por fim, salienta que o pagamento da dívida alcançou em 2021 a cifra de R$ 1,96 bilhão, 

contra R$ 1,04 bilhão em 2020, o que pode ser atribuído, em especial, à retomada dos 

pagamentos do principal e juros das dívidas do Município contratadas com a União, Caixa 

Econômica Federal e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, suspensos no 

exercício anterior, com fulcro na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 
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3.5.6. Regra de Ouro 

 

A Regra de Ouro é abrigada no inciso III37 do art. 167 da Carta Magna, que veda a 

realização de operações de créditos que excedam o total das despesas de capital, ressalvadas 

as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados 

pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

A citada norma constitucional foi respeitada, o que expõe não ter havido incremento do 

endividamento público através da utilização de receita proveniente de operações de crédito para 

financiar despesas correntes (Quadro Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e 

Despesas de Capital, fl. 53 da Prestação de Contas (P004) e fls. 220-221 da P007). 

 

3.5.7. Operações de Crédito em relação à RCL 

 

As receitas realizadas com operações de crédito somaram, no exercício de 2021, 2,06% 

da Receita Corrente Líquida. Abaixo, portanto, do limite de 16% previsto no art. 30, I38, da LRF 

combinado com o art. 7º, I39, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. Ademais, 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 mesma Resolução do Senado, o que consta da fl. 23 da Prestação de Contas (P004) 

e das fls. 221-223 da P007. 

 

3.5.8. Garantia de valores 

  

 O art. 9º da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal preceitua que o saldo global das 

garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios não poderá exceder 

a 22% da Receita Corrente Líquida. O Município não concedeu garantias nem recebeu 

                                            
37 Art. 167. São vedados: 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante 
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
38 Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao: 
I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que 
estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 
39 Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites: 
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita 
corrente líquida, definida no art. 4º; 
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contragarantias no exercício de 2021, conforme fl. 65 da Prestação de Contas (P004) e fl. 223 

da P007. 

 

3.5.9. Dívida Consolidada Líquida 

 

O total da dívida consolidada líquida, R$13,16 bilhões, não ultrapassou o limite de 120% 

da Receita Corrente Líquida. Corresponde a 42,83% da RCL, em conformidade com o art. 30, I40, 

da LRF combinado com o art. 3º, II41, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal (fl. 33 da 

Prestação de Contas (P004) e fls. 223-225 da P007). 

 

3.5.10. Limite de dispêndio da dívida pública 

 

O comprometimento com o serviço da dívida alcançou 8,28% da Receita Corrente Líquida 

em 2021, vide quadro à fls. 91-92 da Prestação de Contas (P004), validado por meio de auditoria 

realizada pela CAD no último mês de março. Não excedeu, por conseguinte, o limite de 11,5% 

da RCL delimitado pelo art. 7º, II42 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal (fl. 226-227 da 

P003). 

 

3.5.11. Precatórios judiciais 

 

Disciplinados pelo art. 100 da Constituição Federal, os precatórios são atos jurisdicionais 

de cunho mandamental, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado contra a Fazenda 

Pública, e enquadram-se como dívida consolidada do Poder Público correspondente43. 

As despesas executadas com precatórios e RPVs somaram R$280,52 milhões no exercício 

de 2021, dos quais R$278,40 milhões foram efetivamente pagos (fls. 227 e ss. da P007). 

                                            
40 Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao: 
I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que 
estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 
41 Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro 
contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a: (...) 
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º. 
42 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; 
43 LEITE, Harrison. Manual de Direito Finaneiro. Salvador: 8ª ed. rev. ampl. e atual. Juspodivm, 2019. 
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A CAD realça que apurou junto à PGM, em auditoria realizada em março deste ano, a 

existência de 31 precatórios que deveriam ter sido pagos e não foram empenhados em 2021, 

no importe de R$ 17,72 milhões, além do valor de R$ 2,12 milhões inscritos em restos a pagar. 

Aponta que 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. 

A PGM informou que a quitação desses precatórios não foi efetivada em razão do que 

segue: 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.  

No que concerne ao parcelamento de precatórios, que tem fundamento na Emenda 

Constitucional nº 62, de 09 de dezembro 2009, a PGM informou a não existência de precatórios 

parcelados no âmbito do TJ/TRT/TRF, de responsabilidade do Município. 

 

3.6. Gestão Fiscal 

 

3.6.1. Equilíbrio das contas públicas 

 

 Relativamente ao cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, a Especializada 

evidencia que somente no 2º e 3º bimestres a arrecadação não superou a meta prevista na LOA, 

mas chegando muito próxima (98,51% no 2º bimestre e 98,17% no 3º bimestre). Ao final do 

exercício de 2021, a arrecadação superou a meta, alcançando 119,85% do previsto. 

 As Receitas Correntes atingiram 121,45% da meta prevista, destacando-se as Receitas 

Patrimoniais, que apresentaram um desempenho de 1.401,56%, variação substancial que 

provém do ingresso de recursos provenientes da participação do Município na concessão dos 

serviços de água e esgoto, no importe de R$ 3,99 bilhões (R$ 2,62 bilhões em agosto de 2021, 

R$ 892,77 milhões em setembro e R$ 481,15 milhões em novembro), decorrente do leilão da 

CEDAE, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. É ponderoso grifar que, ainda que 

esses recursos não tivessem sido arrecadados, o desempenho do Município ainda superaria o 

esperado no período, com índices de 108,56%, 114,61% e 121,60%, no 4º, 5º e 6º bimestres, 

respectivamente.   

 Acerca da execução orçamentária, a CAD aponta um superávit de R$ 5,03 bilhões, e grifa 

a influência nesse valor da utilização de superávit financeiro apurado no exercício de 2020, 
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observando que se excluindo do cálculo as despesas executadas com esses recursos, o resultado 

orçamentário seria superavitário em R$ 5,50 bilhões, nos termos do quadro que segue: 

 

  

Além disso, o superávit também foi influenciado pelo ingresso da soma de R$ 3,99 

bilhões, oriundo da participação do Município na concessão dos serviços de água e esgoto. 

Ademais, em auditoria realizada pela CAD, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

informou a previsão de novos ingressos até 2025, que totalizam R$ 2,02 bilhões. 

 Sem embargo, é importante realçar a informação constante no Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo, inserido à fl. 69 da Prestação 

de Contas (P004), de despesas não inscritas em restos a pagar no valor de R$ 2,43 bilhões (R$ 

1,99 bilhão da Administração Direta e R$ 445,73 milhões da Administração Indireta), valor este 

que foi validado pela CAD em auditoria realizada no último mês de março, conforme fl. 238 da 

P007. 

 Igualmente, deve-se acentuar o registro como Provisões a Curto Prazo, no Passivo 

Circulante da Administração Direta, do montante de R$ 16,38 milhões, referente a dívidas de 

exercícios anteriores com fornecedores que não foram identificadas de forma individualizada no 

Módulo de Obrigações a Pagar - MOP do FINCON, o que gerou, segundo Notas Explicativas ao 

Balanço Patrimonial da Administração Direta, incerteza quanto ao valor do desembolso futuro 

para sua extinção.   

 Por fim, quanto à relação entre despesas correntes e receitas correntes e o que preceitua 

o art. 167-A da Constituição, acrescido pela Emenda Constitucional nº 109/2021, a Especializada 

constatou que as despesas correntes do Município corresponderam a 82,03% das receitas 

correntes, não se aplicando, portanto, as medidas de ajuste fiscal previstas no caput ou no §1º 

do aludido dispositivo.  
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3.6.2. Metas fiscais 

 

 Às fls. 241 e ss. da P007, a CAD aponta que o Resultado Primário apurado no exercício de 

2021 foi superior à meta de R$ 1,26 bilhão fixada na LDO e atualizada pela LOA. Observa que 

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 superávit primário de R$ 7,64 bilhões 

e em uma variação favorável em relação à meta de R$ 6,38 bilhões (506,25%). 

 Quanto ao Resultado Nominal, a Especializada sublinha que era previsto um saldo 

positivo na ordem de R$857,92 milhões, mas, ao término de 2021, atingiu-se o importe de R$ 

6,52 bilhões, superior, portanto, em 660,53%. Isso decorre do alargamento do superávit 

primário, que superou a previsão orçamentária em mais de 500%, consoante supramencionado.  

Sobre a variação da dívida consolidada líquida em relação ao ano anterior, a Especializada 

apurou, por meio do método denominado "abaixo da linha", que o Município encerrou o exercício 

de 2021 na ordem de R$ 13,16 bilhões, contra R$ 18,33 bilhões em 2020, resultando, por 

conseguinte, em um resultado nominal positivo no valor de R$ 5,17 bilhões, conforme detalhado 

a seguir: 
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3.6.3. Disponibilidade de Caixa 

 

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

inserto à fl. 69 da Prestação de Contas (P004) (Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal), estampa 

que, após subsequentes quadros de insuficiência financeira desde exercício de 2017, o Poder 

Executivo apresentou suficiência financeira na cifra de R$ 559,67 milhões ao final de 2021, o 

que se deve, 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 Rio de Janeiro, cujo montante aplicado financeiramente chegou a R$ 4 

bilhões. 

 

3.6.4. Indicadores Lei Complementar nº 235/2021 - Capacidade 

de Pagamento 

 

O art. 13 da Lei Complementar nº 235 de 03 de novembro de 2021, que cria o Novo 

Regime Fiscal do Município do Rio de Janeiro, estabelece três indicadores fiscais que deverão ser 

avaliados ao final do exercício (Indicador de Endividamento, Indicador de Poupança Corrente e 

Indicador de Liquidez), aos quais serão atribuídos conceitos44, que, considerados em conjunto 

ensejarão a adoção das medidas previstas nos arts. 16 a 19 da mesma Lei.   

A Especializada aponta que as informações publicadas no Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, constantes na Prestação de Contas (fls 

36 a 71 da P004), resultam na apuração dos indicadores a seguir: 

 

                                            
44 Art. 14. A cada indicador estabelecido no art. 13 desta Lei Complementar será atribuído um conceito - A, B, C ou D - que representará 
a avaliação parcial do Município para aquele indicador, conforme o enquadramento apresentado nas faixas de valores da tabela constante 
no Anexo I desta Lei Complementar. 
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Como o Município do Rio de Janeiro alcançou o conceito "B" ao final de 2021, em 

conformidade com o art. 1745 da Lei Complementar, devem ser adotadas as seguintes medidas 

e vedações previstas no Anexo III da Lei: 

 

Tipo de 

ação 
Dispositivo Descrição 

Medida Art. 21, XVI 
Exigência de criação por lei específica de benefícios financeiros, tributários ou 

creditícios para prazo superior a 4 anos; 

Vedação Art. 22, III Criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de qualquer natureza; 

Vedação Art. 22, IV 
Vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das previstas na 

Constituição Federal 

 

 

 

 

 

                                            
45 Art. 17. Quando constatado, de acordo com o art. 15 desta Lei Complementar, que à avaliação final do Novo Regime Fiscal do Município 
foi atribuído o conceito “B”, o Poder Executivo, enquanto remanescer a avaliação, adotará as medidas e vedações previstas no Anexo III 
desta Lei Complementar. 
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4. Resultado do Desempenho do Governo 

 

4.1. Considerações Iniciais 

 

Com o registro de congratulações à Secretaria Geral de Controle Externo/Coordenadoria 

de Políticas Públicas pelo admirável trabalho ofertado, reproduzimos a constatação da 

Justificativa 4 da Resolução nº 1/2021 da ATRICON: "(...) são poucos os Tribunais de Contas que 

trazem nos pareceres prévios avaliação do desempenho da gestão na implementação de 

políticas públicas como premissa de verificação da eficiência na aplicação dos recursos públicos 

e das possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal".   

Notabilizamos aqui as lições de Jorge Ulysses Jacoby Fernandes: 

“No novo milênio (...), os Tribunais de Contas analisam a eficiência dos órgãos 

jurisdicionados. Por esse motivo, no mundo inteiro, as entidades de fiscalização externa 

caminham por abandonar o controle contábil e buscar o controle gerencial, que não se 

limita a dizer se a despesa foi realizada de acordo com os critérios de validade da 

contabilidade, mas define a contabilidade análitica de custos e busca de resultados 

efetivos. Luz para o princípio da eficiência, colaborando com o processo decisório de 

políticas públicas, como controle tradicionalmente estabelece o feedback para o sistema 

administrativo, o redirecionamento das ações programadas.”46 

 

Essa competência dos Tribunais de Contas atrela-se ao Direito Fundamental ao Bom 

Governo, pois a atuação da nossa Corte em muito contribui para a funcionalidade da gestão, que 

deve se preocupar com os resultados e com a eficácia dos interesses sociais47.  

Nesse sentido, arremata Moises Maciel: 

“Compreendemos que o cerne da função social está na superação do controle 

meramente formal, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da Administração Pública. Sendo assim, faz-se necessário ir além do controle 

da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da aplicação de subvenções e da 

renúncia de receitas, analisando e acompanhando o resultado das políticas públicas, 

avaliando o desempenho da governança pública nos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal) com objetivo de, por meio do conhecimento técnico produzido nas 

                                            
46 FERNANDES, Jorge Ulysses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 265. 
47 JUCÁ, Francisco Pedro. Direito Fundamental a um bom Governo. Revista Pensamento Jurídico, São Paulo, v.11, n. 12, jul./dez, 2017. 
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atividades de auditorias, direcionar os gestores para o caminho da prática de uma gestão 

de resultados positivos.”48 

 

A Secretaria Geral de Controle Externo procedeu ao exame de desempenho das 10 

principais Funções de Governo, selecionadas a partir do critério volume de recursos na execução 

orçamentária de 2021, e de 22 Programas Finalísticos. Para tanto, valeu-se da avaliação da 

execução orçamentária, com objetivo de 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 tiveram por objetivo aferir o atingimento dos resultados previstos pelo próprio 

governo municipal no PPA. 

 

4.2. Funções de Governo Finalísticas 

 

A maior parte das funções não atingiu 50% de seus indicadores e, em muitas, a SGCE 

constatou nível crítico (abaixo de 25% - em vermelho), como educação, saúde e urbanismo, as 

três funções com maior materialidade orçamentária. A função Saneamento não atingiu a meta 

de nenhum de seus indicadores e apenas a função habitação atingiu 67% de seus indicadores. 

Evidentemente, a pandemia iniciada em 2020 que perdurou em 2021 afetou o 

atingimento dos resultados planejados pelo governo. E essa foi a justificativa 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.  

 

 

                                            
48 MACIEL, Moises. Tribunais de Contas e o direito fundamental ao bom governo. Belo Horizonte: Fórum, 2020. P. 229. 
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4.2.1. Função Educação 

 

➔ A maior parte dos recursos públicos municipais em 2021 (24,5% da despesa executada 

total) teve como destino a Função Educação. 

➔ Menor número de matrículas do quadriênio: constatou-se a redução de 14.358 alunos, 

equivalente a -2,2%, quando comparado com o ano de 2018. 

➔ Redução de 4,9% no número total de unidades de ensino em funcionamento: a rede 

municipal que, em 2018, contava com 1.620 unidades, passou a operar, em 2021, com 

1.541 unidades. 

➔ Discreto aumento de matrículas no regime de tempo integral (aumento de 9.977 alunos). 

Apesar disso, o número de alunos em tempo integral está aquém do percentual de 45% 

previsto na Meta 6 do Plano Municipal de Educação. 

➔ Aumento expressivo de 7.267 novas vagas (45,4%) na rede fomentada, em comparação 

com 2018. Não houve aumento do número de matrículas na rede própria. 

➔ Redução de 853 profissionais entre os anos de 2018 e 2021, causado principalmente pela 

redução de 2.028 ‘demais efetivos’, amenizada, de certa forma, pelo aumento de 1.322 

‘estranhos’ ao quadro, como estagiários e temporários. 

➔ Redução de 1,9% no custo aluno médio anual em 2020, quando comparado com 2019, 

conforme cálculos elaborados pela CGM: o custo passou de R$ 10.346 para R$ 10.151. 

➔ Considerando o custo do aluno com base no regime de ensino, o ensino parcial 

correspondeu, em 2020, a 57,4% do custo do ensino integral: custo anual de R$ 14.710 

para o ensino integral e de R$ 8.450 para o parcial. 

 

 Sobre o Plano Municipal de Educação (PME) foram detectados os seguintes Achados em 

Auditoria de Conformidade, ainda não deliberados pelo Plenário: 

● 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, bem como de 

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 1 (universalização da educação infantil), 2 (universalização do ensino 
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fundamental) e 3 (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 (alfabetização até 3º 

ano ensino fundamental), 14 (pós-graduação para profissionais de educação), 15 

(política municipal de formação dos profissionais da educação), e 17 (valorização 

dos profissionais da educação básica): não há dados relativos a essas metas nos 

documentos disponíveis sobre o monitoramento e acompanhamento de metas; 

● Ausência de criação dos indicadores de monitoramento das metas 18 (plano de 

carreira), 19 (gestão participativa), 20 (aumento dos investimentos), e 21 

(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 6 - 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 execução (2018 a 

2021) segundo o monitoramento elaborado pelo 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 §1º da 

Lei Municipal nº 6.362/2018; 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. 
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 Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ A execução orçamentária no exercício de 2021 ficou na faixa de 98% e o valor pago 

correspondeu a 84,1% do total empenhado. 

➔ O maior gasto do orçamento da SME no ano de 2021 foi com despesas de pessoal. 

➔ O Programa "0315 – Modernização da Gestão e Melhoria da Infraestrutura na Educação" 

foi o segundo programa com maior peso no orçamento da Educação: 17,5% do orçamento 

final e 16,5% do valor total empenhado.  

➔ Comparativamente com 2020, esse programa foi o que apresentou a maior variação 

positiva: acréscimo de 124,3%, equivalente a aproximadamente R$ 728,20 milhões. 

➔ O Programa ‘0024 - Mídia, Escola e Sociedade’ teve aumento orçamentário de 89,7% e 

um acréscimo dos valores empenhados de 110%.  

➔ O Programa ‘0500 – Carioquinhas nas Creches e Pré-escolas’ reduziu seu orçamento em 

97%, entre 2020 e 2021, e não teve nenhum empenho em 2021. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 12 metas físicas tiveram 0% de taxa de atingimento, quantitativo este que é igual ao das 

metas que alcançaram a faixa de atingimento satisfatório (entre 70% e 130%). 

➔ 7 metas 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. 

➔ 3 indicadores, listados na sequência, sequer foram mensurados no último ano:  
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 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. 

➔ A ausência de mensuração desses indicadores não é fato recente: 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.  

 

4.2.2. Função Saúde 

 

➔ A Função Saúde foi o destino de 21,0% dos recursos públicos municipais em 2021 

(considerando a despesa executada). 

➔ 233 (69,6%) das 335 unidades de saúde referem-se à Atenção Básica (Clínicas da Família 

e Centros Municipais de Saúde), demonstrando a relevância desse nível de atenção à 

saúde na cidade do Rio de Janeiro. 

➔ O Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal programa da Atenção Básica; 

➔ A cobertura total (equipes completas + incompletas) do programa ESF atingiu em torno 

de 70% entre 2016 e 2018 e, a partir de 2019, reduziu para cerca de 61%. 

➔ A cobertura de equipes completas chegou a 70%, em 2017, mas reduziu para 50% em 

2019 (menor percentual alcançado), valor este que vem se mantendo. 

➔ Entre as diferentes áreas programáticas (APs), com exceção da AP 2.2. (região da Tijuca), 

houve diminuição da cobertura de equipes, com destaque para as APs 5.1 (região de 

Bangu) e 5.2 (região de Campo Grande e Guaratiba), onde o percentual ficou em torno 

de 47%, quando comparados os anos de 2017 e 2021. 

➔ Sobre a fila de espera para atendimento em consultas e exames no Município, verifica-se 

um incremento substancial: aumento de 217% no período de 2014 a 2019, passando de 

uma média de 112 mil pessoas para aproximadamente 355 mil. 

➔ Quanto ao perfil dos profissionais da área de saúde, constata-se que, em fevereiro de 

2022, os médicos representavam a segunda maior força de trabalho (15,6%), atrás 

apenas dos técnicos de enfermagem (16,1%).  

➔ Acerca do vínculo trabalhista, 23% dos médicos (1.950) e 22% dos técnicos de 

enfermagem (1.930) são profissionais temporários. 
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 A respeito da RIOSAÚDE: 

 

➔ O orçamento da RIOSAÚDE correspondeu a 20,5% do orçamento total da Função Saúde 

em 2021 (em 2018, esse percentual foi de 4,7%). 

➔ Até 2020, 9 dos 10 convênios firmados entre a SMS e a RIOSAÚDE tinham como objeto a 

gestão das unidades de saúde, contra apenas 1 dos 16 instrumentos celebrados em 2021. 

➔ Nos últimos 5 anos, 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. Observa-se que as contratações emergenciais foram uma prática usual, 

haja vista que das 136 contratações celebradas em 2021, 124 foram emergenciais, 

equivalente 91,1%.  

 

 Sobre os Indicadores de Acompanhamento do SISPACTO: 

 

➔ 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. 

➔ Dentre os resultados de 2021, destacaram-se os relacionados aos seguintes indicadores: 

● Indicador nº 4 - ‘Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 

Vacinação para crianças menores de dois anos de idade’: o Município atingiu a 

meta estabelecida de 2015 a 2018 e teve o resultado de apenas 25% em 2019. 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. Os resultados dos últimos anos podem ter sido 

influenciados por diversos fatores, tais como a pandemia de Covid-19, a 

propagação de notícias falsas nas mídias digitais acerca de possíveis efeitos 

colaterais atribuídos a vacinas, e problemas técnicos de produção, distribuição e 

aplicação; 

● Indicador nº 16 – ‘Número de óbitos maternos em determinado período e local de 

residência’: observou-se uma considerável piora dos resultados a partir de 2020 

em comparação aos cinco anos anteriores; e 

● Indicador nº 22 – ‘Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura 

de imóveis visitados para controle vetorial da dengue’: o Município atingiu a meta 

de 2015 a 2020, mas não em 2021, que apresentou uma piora drástica no 

resultado, alcançando 0%. O resultado pode ter sido influenciado pela pandemia 

de Covid-19. 
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 Acerca das metas físicas, os resultados revelam um possível problema de eficiência, uma 

vez que os valores empenhados alcançaram níveis satisfatórios em relação ao previsto, 

entretanto, o cumprimento das metas físicas não conseguiu acompanhar tais níveis: 

 

➔ Os Programas '0305 - Ações e Programas de Saúde e Linhas de Cuidado' e '0318 - 

Infraestrutura e Gestão do SUS apresentaram execução orçamentária acima de 70% em 

todas as suas ações, mas a maior parte destas não alcançou nível satisfatório de 

execução física (entre 70 e 130%). 

➔ O Programa '0332 - Desospitalização - Atenção Domiciliar ao Idoso', caso mais extremo, 

exibiu execução orçamentária acima de 70% para todas as suas ações, mas estas não 

atingiram nem 70% das metas físicas. 

➔ As ações 'Adquirir equipamentos para as Unidades de Vigilância em Saúde' (Programa 

0308) e 'Adquirir Equipamento para Unidades de Atenção Primária à Saúde' (Programa 

0330) tiveram execução orçamentária, mas não execução física. 

➔ 2 de 6 ações que envolviam aquisição de mobiliário e equipamentos, 5 ações envolvendo 

obra, reforma, construção e ampliação e 2 ações sobre distribuição de medicamentos e 

treinamento alcançaram 0% das metas físicas. 

➔ Outros exemplos que tiveram resultados insatisfatórios quanto às metas físicas, 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. 

➔ 3 ações tiveram execução física sem que tenha ocorrido execução orçamentária: ‘Manter 

os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST’ (Programa 0309); 

‘Implantar equipes de saúde da família e saúde bucal’ (Programa 0330); e ‘Realizar 

procedimentos odontológicos ambulatoriais de média complexidade nos CEO’ (Programa 

0512). 

➔ 46% das ações do PMS sofreram alteração orçamentária (acréscimo ou supressão) 

superior a 50%, embora esta mesma alteração tenha ocorrido em apenas 9% das metas 

físicas, o que caracteriza a falta de correlação entre as alterações ocorridas nas previsões 

físicas e orçamentárias, já que um acréscimo orçamentário não foi acompanhado de 

modo proporcional por um na meta física. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 58ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 59 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

➔ 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’) sofreu aumento de 269.940% em sua previsão orçamentária, sem 

aumento da meta física. 

➔ Aumentos na previsão orçamentária superiores a 1.000% foram observados em 8 das 77 

ações do PMS, o que corrobora a falta de aderência entre o orçamento inicial e as metas 

previstas. 

 

 Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento final (88%) no ano de 

2021 foi o menor em comparação aos últimos quatro anos. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ A execução física dos programas da função saúde foi proporcionalmente inferior à 

execução orçamentária: embora 85% dos programas tenham atingido valores 

empenhados acima de 70% do orçamento final, apenas 42% das metas físicas chegaram 

ao patamar satisfatório. 

➔ O produto ‘4379 – Equipamento Adquirido’, da ação ‘1888 - Reforma, Ampliação e 

Adequação das Unidades de Vigilância em Saúde’ tinha como previsão a aquisição de 1 

equipamento para 2021, mas adquiriu 299 unidades (29.900% a mais que o previsto).  

➔ No quadriênio de 2018-2021, dos 65 produtos criados derivados de Emendas Legislativas, 

de um total de 156, somente 1 foi executado fisicamente.  

➔ Dentre os indicadores com resultados insatisfatórios em 2021, merecem destaque: 

● ‘0462 – Número de Pacientes Atendidos pelo PADI no Ano’: esse indicador refere-

se à atenção domiciliar ao idoso e atingiu apenas 26% da meta estabelecida em 

2021.  
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● ‘0645 – Número de Casos de Sífilis Congênita’: atingiu apenas 41% da meta 

estabelecida em 2021 e foi o pior resultado do quadriênio analisado. O número de 

casos da doença em 2021 foi 25,7% maior que no ano anterior; 

● ‘0655 – Índice de Consultas Especializadas / Procedimentos Ambulatoriais – Média 

/ Alta Complexidade’: atingiu 42% da meta estabelecida em 2021 e esteve bem 

abaixo do melhor índice dos quatro anos analisados (2018: 75%). 

 

4.2.3. Função Urbanismo 

 

➔ Consoante fiscalização realizada por este Tribunal no ano de 2021, 131 contratos 

estavam suspensos dentre os 1.176 contratos em andamento (11,1%), o que equivale 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 correspondia a 

aproximadamente 61,6% do valor contratado. 

➔ Em fiscalização promovida 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 colapso 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. 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O orçamento final manteve-se o mesmo, aproximadamente, durante os anos de 2018 a 

2020, com redução em 2021 de R$ 675,00 milhões em relação ao ano anterior. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 
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➔ 10 das 12 metas físicas do programa ‘0319 - Intervenções de revitalização e 

reestruturação urbana’ tiveram sua execução zerada no ano de 2021.  

➔ O programa ‘0200 - Rio obras viárias’ não cumpriu nenhuma das três metas físicas 

estipuladas para o exercício de 2021.  

➔ 2 dos 14 indicadores atingiram, em percentual superior a 130%, a meta estipulada: ‘0557 

- Número de conteúdo do IPP publicados’ e ‘0558 - Número de acessos externos ao 

SIURB’. 

➔ Ações de fiscalização realizadas por esta Corte em 2017 e 2018 evidenciaram elevado 

número de obras e serviços de engenharia suspensos e paralisados. Também há 

fiscalização recente tratando do tema, com dados atualizados do exercício de 2021. A 

existência de serviços inacabados pode impactar o desempenho da função. 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. 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. 

 

4.2.4. Função Assistência Social 

 

➔ Até maio de 2021, a operacionalização dos serviços prestados nas unidades de 

atendimento ao público 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 Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SMAS) e as Organizações da Sociedade Civil (OSC). Em razão de determinação do 

TCMRJ, a SMAS passou a realizar processo seletivo por meio de chamamento público, em 

observância à Lei Federal nº 13.019/2014, e ao Decreto Municipal nº 42.696/2016, para 

formalização de Termos de Colaboração com as OSCs. 

➔ Os programas em vigor no Município no exercício de 2021 eram o Bolsa-Família, com 

recursos da União e administração local, e o Cartão Família Carioca, idealizado e 

financiado pelo Município. 
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Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O orçamento final e os valores empenhados, liquidados e pagos da despesa cresceram 

de forma progressiva nos anos de 2018 e 2020, com decréscimo em 2021: a redução em 

2021 foi de R$ 117 milhões (-12%) no valor orçado e R$ 87 milhões (-10%) no valor 

empenhado.  

➔ A execução orçamentária em 2021 atingiu 93%, ficando acima do nível de 2020 (91%). 

➔ 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. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

➔ 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’. 

➔ Os 6 programas que tiveram empenho abaixo de 70% do valor orçado representam 

apenas 3,1% do valor da Função Assistência Social. 

➔ O programa ‘0515 - Primeira infância carioca’ 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. 

➔ Quanto às metas físicas, das 39 metas consideradas fora da faixa satisfatória de 

atingimento, 11 alcançaram percentual acima do planejado em 130%. 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 de Covid-19 ocorrido em 2021. 
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➔ 19 das 28 metas com percentual de alcance abaixo de 70% envolviam atividades ou 

investimentos cuja execução pode ter sido prejudicada pelas limitações impostas à 

população em vista da pandemia de Covid-19.  

➔ Das 9 metas restantes com resultado abaixo de 70%, 7 envolviam transferência de renda 

ou benefícios e 2 envolviam atendimento direto à população. Nesse grupo, merece 

destaque o programa Auxílio Carioca, que foi criado 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, e tinha como meta para 2021 

beneficiar 23.000 famílias, contudo, apenas 15.541 famílias foram beneficiadas.  

➔ Foram apuradas inconsistências 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’, o que afetou negativamente o percentual de atingimento das metas da Função, 

uma vez que essas metas foram consideradas não atendidas por não terem tido registro 

coerente, constando como zeradas. 

➔ Sobre os indicadores, os relativos aos programas de transferências de renda atingiram, 

em 2021, pela primeira vez, o objetivo anual, o que não havia ocorrido em nenhum dos 

anos sob exame. 

➔ A maioria dos indicadores não atingidos foi, provavelmente, afetada pelas restrições 

impostas pela pandemia, por envolver atendimento presencial dos destinatários das 

ações.  

➔ 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 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. 

4.2.5. Função Saneamento  

 

➔ A cidade do Rio de Janeiro encontrava-se na 43ª posição dentre as 100 maiores cidades 

do Brasil e na 11ª dentre as capitais, consoante o ranking do saneamento de 2021 

elaborado pelo Instituto Trata Brasil. 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%. Nota-se que o Município ainda está distante da universalização 

do acesso ao saneamento. 
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➔ Em relação aos resíduos sólidos, 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. 

➔ Merece destaque a existência de unidades de valorização de resíduos, que estão sendo 

implantadas no Ecoparque do Caju e 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 atenção à meta prevista no Plano Estratégico (PE) 

da cidade de redução de 11% do quantitativo de resíduos enviados para o Centro de 

Tratamento de Resíduos (CTR), 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. 

 

Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) foram 

detectados as seguintes desconformidades em fiscalização junto à Comlurb e à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da Cidade (SMAC): 

● Não atendimento do PMGIRS da cidade do Rio de Janeiro ao conteúdo mínimo 

estabelecido nas legislações federal e municipal; 

● 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 
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● Atuação insuficiente da SMAC e da Comlurb na gestão do Plano: participação 

deficitária da sociedade no controle social e ausência de identificação no 

planejamento e controle. 

 

➔ Considerando a pontuação alcançada pelo PMGIRS 2021-2024 (20 pontos), com base na 

metodologia adotada pela CAD, em comparação à pontuação máxima que poderia ser 

obtida (38 pontos), o índice de implementação do Plano atingiu o percentual de 52,6%. 

Ou seja, o PMGIRS atendeu 52,6% do conteúdo mínimo exigido na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O orçamento final apresentou redução gradual ao longo do período de 2018 a 2021, 

culminando em um decréscimo de R$ 205 milhões no ano de 2021 em relação ao anterior 

(-24,3%). 

➔ A execução orçamentária se manteve relativamente estável, variando entre 83%, em 

2020, e 91%, em 2019. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 5 das 16 metas físicas não tiveram execução em 2021 (execução real igual a zero) e 1 

alcançou o percentual de 200%. As demais metas atingiram valores compreendidos entre 

95% e 103%. 

➔ 3 dos indicadores relativos aos quatro programas materialmente mais relevantes 

alcançaram percentuais elevados (acima de 88%). Merece destaque o indicador ‘0590 - 

Taxa de inspeção de redes de drenagem entre Urca e Marina da Glória', referente ao 

programa ‘0098 – Qualidade de águas urbanas e gestão costeira’, que teve realização 

nula durante o período. 
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4.2.6. Função Segurança Pública 

 

➔ Houve redução de 40% dos crimes de rua na área de abrangência do programa Conjunto 

de Estratégias de Prevenção (CEP)49 e de 26,1% em toda a cidade, no período de 

novembro de 2021 a janeiro de 2022. 

➔ Foram instaladas 34 câmeras para auxiliar nas ações de patrulhamento feitas pela GM-

Rio, 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 Municipalidade. 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O orçamento final oscilou entre períodos de redução e acréscimo: 2019 e 2020 

apresentaram acréscimo de recursos em relação aos demais, e 2021 exibiu redução na 

ordem de 8,8%, em comparação com 2020.  

➔ A execução orçamentária ficou acima de 90%, evidenciando uma boa gestão dos recursos 

disponibilizados para o órgão. Esse resultado foi influenciado pelo programa ‘0382 - 

Gestão administrativa - Rio seguro e vigilante’ com 94,8% do orçamento total da função. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ Os programas com melhor execução orçamentária em 2021 foram os seguintes: '0382 - 

Gestão administrativa - Rio seguro e vigilante’ e ‘9000 - Gestão das operações especiais’, 

com alcance de 97% e 93%, respectivamente.  

                                            
49 O programa Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP), 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. 
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➔ Quanto às metas físicas, 7 apresentaram execução igual a zero em 2021, destacando-se 

dois produtos: ‘2001 - Vistoria preventiva realizada’ com 72% (10.127 de 14.000 

previstos); e ‘2000 - Campanha preventiva realizada’ com 110% (55 de 50 previstos).  

➔ Apenas 1 indicador, ‘0607 - Taxa de guardas municipais em atividade de policiamento 

comunitário - Vigilância ostensiva’, atingiu 100% da meta.  

➔ O indicador ‘0497 - número total de vistorias ao ano’ tinha como objetivo alcançar em 

torno de 52.000 vistorias/ano e 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. 

 

4.2.7. Função Transporte 

 

➔ As principais dificuldades enfrentadas pelo Município estão no transporte rodoviário, 

incluindo o Serviço Público de Transporte por Ônibus (SPPO) e o Sistema BRT (Bus Rapid 

Transit). 

➔ 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%) e das 494 linhas de ônibus cadastradas na 

cidade, 192 deixaram de operar (redução de 39%). 

 

Sobre o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) foram detectados as seguintes 

fragilidades em fiscalização promovida por esta Corte de Contas: 

● 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 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;  
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● 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. 

 

➔ Nenhuma das 26 ações previstas no PMUS foi concluída: o índice de implementação foi 

nulo. 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ O orçamento final em 2021 foi de R$ 363 milhões, 11,7% menor do que em 2020: nos 

três primeiros anos do PPA, o montante se manteve no mesmo patamar, sendo reduzido 

de forma mais acentuada no exercício em exame. 

➔ A execução orçamentária atingiu 86% e melhorou em relação aos 2 anos anteriores. 

➔ Os montantes liquidado e pago alcançaram, respectivamente, 99% e 90% do valor 

empenhado. 

➔ 75,6% do orçamento total foram alocados em 3 programas: ‘0384 - Gestão administrativa 

–Território descentralizado, inclusivo e conectado’ (29,35%), ‘0530 - Melhoria da 

mobilidade urbana’ (24,97%) e ‘0531 - Trânsito seguro’ (21,27%).  

➔ O programa ‘0530 - Melhoria da mobilidade urbana’ obteve aumento significativo de 

5.087,8%, passando de R$ 1,75 milhão, em 2020, para R$ 90,7 milhões, em 2021. O 

incremento ocorreu com o objetivo principal de aportar recursos visando à melhoria do 

sistema BRT. O nível de execução nesse programa atingiu 98% em 2021.  
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 3 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 o exercício de 2021. Além disso, 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).  

➔ Apenas 1 produto, relacionado à Ação ‘4205 – Sinalização gráfica e semafórica’, atingiu 

282% da meta física, superando o percentual de 130% considerado satisfatório.  

➔ Os indicadores que alcançaram a meta foram: ‘0531 - Trânsito seguro’: ‘0537 - Taxa de 

qualidade de sinalização gráfica nas vias públicas’ (107%), ‘0582 - Taxa de revisão de 

equipamentos de fiscalização eletrônica’ (100%) e ‘0658 - Extensão média de 

congestionamento diário nos trinta principais corredores de tráfego' (114%). 

 

4.2.8. Função Cultura 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ A função oscilou entre períodos de redução e acréscimo do orçamento final: em 2021, a 

redução do orçamento foi de 6,4%, em comparação com o ano anterior. 

➔ A execução orçamentária manteve-se uniforme no período, oscilando em torno da média 

de 91,1%. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 
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➔ 3 programas 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’.  

➔ Quanto às metas físicas, 2 exibiram índices que ultrapassaram 300%, o que indica um 

possível subdimensionamento pelo órgão responsável quando do seu planejamento, o 

que afetaria a análise.  

➔ 17 metas não tiveram qualquer execução física em 2021, evidenciando a despreocupação 

dos órgãos em fornecer metas mais realistas quando da preparação do PPA.  

➔ Somente 1 (‘0470 - Número de projetos beneficiados pelo fomento à produção cultural’) 

dos 8 indicadores atingiu o resultado almejado: eram esperados 3.103 projetos e foram 

alcançados 4.577 (148%);  

➔ 3 indicadores ficaram com valor nulo: ‘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 ‘0600 - Número de pessoas 

alcançadas pelas iniciativas de sustentabilidade’ (esperado 100.000).  

➔ O indicador ‘0584 - Número de equipamentos culturais reestruturados’, não possui campo 

na base de dados, tampouco foi encontrado no PPA ou no RGA de 2021 a informação se 

esse indicador era ou não acumulado. Assim, 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.  

 

4.2.9. Função Habitação 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ A função sofreu perdas substanciais e crescentes no período de 2018 a 2021. 

➔ O decréscimo orçamentário foi de R$ 281,7 milhões, comparando os anos de 2021 e 2018. 
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➔ A execução orçamentária e financeira se manteve abaixo de 60%. 

➔ O programa ‘0321 - Territórios integrados’ foi o maior responsável pelo desempenho 

orçamentário abaixo do esperado na função, uma vez que detinha cerca de 47% do 

orçamento (R$ 39,2 milhões), tendo sido executado apenas 4% (R$ 1,5 milhão).  

➔ O fato de o orçamento final fixado ter sido, recorrentemente, bem maior que o 

empenhado, liquidado e pago evidencia uma aparente superavaliação quanto à despesa 

fixada para os exercícios de 2018 a 2021. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ Quanto às metas físicas, 2 relativas ao programa ‘0321 - Territórios integrados’ exibiram 

execução zerada em 2021, o que pode ser reflexo do baixo desempenho orçamentário 

do programa. 

➔ Sobre os indicadores, 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. 

 

4.2.10. Função Gestão Ambiental 

 

➔ Em 2021, o panorama do meio ambiente apresentou alguns destaques: 

● Reabertura de seis parques urbanos pela FPJ, com mutirão de limpeza e 

revitalização;  

● Retomada do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU Rio), que estava parado 

por mais de cinco anos;  

● Conclusão do mapa arbóreo da cidade, em parceria com o IPP e a Comlurb;   

● Assinatura da ‘Declaração de Desinvestimento de Combustíveis Fósseis, 

Investindo em um Futuro Sustentável’, o que reforça o compromisso do Município 

de aumentar os investimentos em soluções climáticas baseadas na economia 

verde;  
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● 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;   

● Inauguração do Parque Municipal Nise da Silveira, em Engenho de Dentro, 

representando uma nova área verde contra o calor da região;   

● Atualização dos parâmetros para proteção de espécies ameaçadas da fauna e da 

flora, medida, estabelecida em decreto, que 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;   

● Anúncio da realização da Rio+30 Cidades; e   

● Lançamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade 

do Rio de Janeiro - 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. 

 

Em relação à análise de desempenho: 

 

➔ A função apresentou relativa estabilidade orçamentária entre 2018 e 2020, já em 2021 

houve redução de 34,1%, em comparação com o exercício anterior.  

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 
 

➔ 4 programas atingiram um nível satisfatório (acima de 70%) de execução orçamentária 

em 2021: ‘0071 - Conserva Rio’; ‘0385 - Gestão administrativa - Rio verde, limpo e 

saudável’; ‘0536 - Rio + Verde’; e ‘0051 - Gestão sustentável dos resíduos sólidos’. 

➔ 4 metas físicas se destacaram alcançando um percentual de atingimento igual ou acima 

de 100%: ‘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 - 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 72ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 73 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

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).  

➔ 5 metas não tiveram execução física no período. Nesse ponto, merece destaque a 

fragilidade na alimentação das informações do Plano Plurianual. Por exemplo, o PDSAC 

foi apresentado em 2021, por meio de publicação específica da PCRJ, entretanto, a meta 

'4836 - Plano de ação municipal sobre mudanças climáticas desenvolvido’ constava com 

valor zerado na execução. Isso evidencia a necessidade de um acompanhamento e 

revisão do PPA de modo mais efetivo, com os órgãos procurando fornecer as informações 

mais fidedignas possíveis, de modo que o programa reflita, efetivamente, o planejamento 

e a execução do Executivo. 

➔ Somente 1 (‘0596 - Extensão de margens de corpos hídricos mantidas’) dos 4 indicadores 

criados para avaliar a performance dessa função atingiu e superou o desejado, 

alcançando 93,05 km (33% acima do previsto, que era de 70 km); 2 indicadores 

alcançaram valores bem próximos dos almejados; e o indicador ‘0628 - Taxa de praças 

degradadas’ manteve seu resultado em 19,7% nos quatro anos do PPA, embora a meta 

fosse alcançar 0%. 

➔ Não há metas ou objetivos específicos para as Unidades de Conservação (UCs) nas leis 

orçamentárias, em especial no PPA, evidenciando ausência de planejamento nas ações 

voltadas à implementação e manutenção destas áreas naturais. 

➔ Foram criados os indicadores ‘Desempenho Verde das Despesas’ e ‘Impacto da Variação 

do PIB Municipal na Gestão Ambiental’.  

● Indicador - Desempenho Verde das Despesas: houve encolhimento gradual dos 

recursos aplicados à área de meio ambiente no período de 2012 a 2021. 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: o único 

resultado positivo, entre os anos de 2012 e 2021, 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% (passando de 0,50% para 

0,61%). O pior resultado foi o de 2013, em comparação com 2012, quando o PIB 

municipal cresceu 12,28% e as despesas reduziram 25,28% (saindo de 0,67% para 

0,50%). 

 

 

 

 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 73ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 74 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

4.3. Principais Programas Finalísticos 

 

4.3.1. Atenção Hospitalar 

 

➔ O orçamento final e o empenho tiveram aumento considerável em 2020 e 2021, em 

comparação com os dois anos anteriores. Esse aumento esteve relacionado aos esforços 

para tratamento dos pacientes com Covid-19 nos dois anos de pandemia.  

➔ O percentual da execução orçamentária em 2021 foi o menor dentre os três anos 

anteriores, atingindo 76%, e o empenho foi 10% menor que em 2020 (- R$ 199,54 

milhões). 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ O desempenho alcançado em 2021 foi pior do que no ano anterior.  

➔ Duas ações merecem destaque: 

● ‘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 produtos relacionados a esta ação alcançaram 0% e 59% das respectivas 

metas físicas; e 

● ‘2011 – Cegonha Carioca’: a meta física do produto ‘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). As medidas de distanciamento social, principalmente no 

primeiro ano de pandemia, podem ter contribuído para o baixo resultado dessa 

meta. 
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4.3.2. Modernização da Gestão e Melhoria da Infraestrutura na 

Educação 

 

➔ Foi o segundo maior Programa da Função Educação, representando cerca de 17,6% do 

orçamento previsto em 2021, atrás apenas do Programa ‘0381 – Gestão Administrativa – 

Capital Humano na Formação do Carioca’ (77,3% do orçamento). 

➔ Apesar de ser o segundo maior programa do orçamento da Educação, possui apenas um 

indicador (‘0577 – Taxa de unidades escolares com infraestrutura adequada’) e nos 

últimos dois anos não houve mensuração dessa taxa, o que contrasta com a sua 

relevância no orçamento da Função.  

➔ O orçamento final apresentou incremento de 64,6% (passando de R$ 865,5 milhões, em 

2020, para R$ 1,4 bilhão, em 2021), assim como o valor empenhado no valor de 124,3% 

(passando de R$ 585,9 milhões, em 2020, para R$ 1,3 bilhão, em 2021). Entretanto, em 

2021, apenas 57,2% de todo o valor empenhado foi efetivamente pago. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ Todas as ações de maior relevância tiveram os valores previstos e empenhados 

majorados em comparação ao ano de 2020. 

➔ Duas ações merecem destaque: 

● 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. 

➔ Quanto às metas físicas, apenas 3 das 10 ações alcançaram a faixa satisfatória em 2021 

e 4 ações tiveram execução física de 0%, das quais 3 estão relacionadas às Emendas 

Legislativas. 
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➔ A ação ‘2136 - Merenda escolar’ teve valor empenhado, no ano de 2021, 67,7% maior 

que o valor empenhado em 2019 (antes da pandemia), mas a execução física do produto 

desta ação, ‘0328 – Refeição servida’, foi de 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. 

 

4.3.3. Atenção Primária à Saúde 

 

➔ O orçamento final apresentou redução de 22,6%, entre 2018 e 2020, e crescimento de 

13,9% em 2021, em relação a 2020. Entretanto, 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. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

➔ 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. 

➔ Três ações merecem destaque: 

● Ação ‘1885 – Renovação do parque tecnológico em unidades de atenção primária’: 

empenhou 66% do orçamento final, mas executou 0% das metas físicas;   

● 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  

● Produtos ‘4007 – Medicamento fitoterápico distribuído’ e ‘4272 - Unidade 

farmacêutica distribuída a população’, da Ação ‘2849 – Assistência farmacêutica’: 
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executaram 0% e 70% das metas físicas, respectivamente. Contudo, a ação 

empenhou 92% do orçamento final. 

➔ Quanto aos 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 o ‘0333 – Taxa de cobertura 

do programa de saúde da família’ (77%) e o ‘0649 – Número de óbitos maternos’ (44%). 

Este último demonstrou tendência de crescimento no quadriênio, quando 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.  

➔ Durante a pandemia de Covid-19, a taxa de letalidade das gestantes e puérperas em 

razão da doença foi de 7,2%, mais que o dobro da taxa do país, de 2,8%. Em 

complemento, o RAG de 2020 informou que dos 83 casos de óbitos maternos em 2020 

no Município, 38 foram por Covid-19. 

 

4.3.4. Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos 

 

➔ O orçamento final apresentou decréscimo de 22,9% em relação ao exercício anterior. 

Essa variação implicou na redução orçamentária das ações ‘4057 – Tratamento e 

destinação final sustentável’ e ‘4126 – Remoção e transporte de resíduos sólidos 

urbanos’, mas sem afetar o atingimento das metas físicas dessas ações.  

➔ O valor empenhado em 2021 teve redução de 14% comparando com 2020, ficando abaixo 

dos valores de 2018 a 2020. 

➔ As seguintes ações merecem destaque: 

● ‘4057 – Tratamento e destinação final sustentável’: responsável por 52,7% do 

valor empenhado total em 2021; 

● ‘4126 – Remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos’: responsável por 

43,1% do valor empenhado em 2021; 

● ‘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. 
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 99% do nível de execução orçamentária atingido no período alcançou os mesmos níveis 

realizados em 2018 e 2019, o que denota um comprometimento da Comlurb no alcance 

de alto grau de execução do orçamento disponível para o programa.  

➔ Houve alto índice de atingimento das metas físicas do programa, apesar da queda do 

orçamento na ordem de 22,9%, com exceção do produto ‘4503 – Planejamento, obra, 

instalação, reforma realizada’, relacionado à Ação ‘3104 - Obras e instalações’, que não 

foi executado.  

➔ O produto ‘4146 - Resíduo sólido 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%).  

➔ O produto ‘4403 – Aterro mantido – CTR Gericinó’ alcançou 200% da meta prevista, mas 

apresentou 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 indicador ‘0504 - Quantidade de recebimento de resíduos sólidos urbanos’ foi o único 

que atingiu 88% da meta prevista em 2021: o valor alcançado foi de 8.206 toneladas, 

quando 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, bem como o alcance de 9% de recuperação da parcela 

reciclável do lixo domiciliar, até 2024; 

● Tema ‘Mudanças Climáticas e Resiliência’ do PDSAC: Aspiração - MCR1/Resíduos 

Sólidos, Estratégia 1 - Consumo Consciente e Estratégia 2 - Valorização dos 

Resíduos. 
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➔ O volume de resíduo seletivo coletado, em relação ao total da coleta domiciliar realizada, 

apresentou crescimento gradativo no período entre 2012 e 2016, atingindo 1,26% em 

2016. A partir de 2017, esse percentual reduziu, com pequenas oscilações, mantendo a 

média de 1,05% ao ano. 

➔ Os índices obtidos em relação ao indicador de aproveitamento da Coleta Seletiva estão 

longe de alcançarem as metas estabelecidas, o que evidencia a necessidade de, por meio 

de uma governança bem modelada, planejamento e execução de ações integradas, que 

promovam o consumo sustentável, a reciclagem, a compostagem de resíduos orgânicos 

e o empreendedorismo na valorização dos resíduos. 

 

4.3.5. Governança Hospitalar de Urgência e Emergência 

 

➔ 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. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ A execução orçamentária do programa foi de 92% do orçamento final, enquanto a média 

do nível de atingimento das metas físicas foi de 48%, o que evidencia o desequilíbrio 

entre o planejamento e o realizado pela SMS. 

➔ 3 ações praticamente não tinham previsão orçamentária para execução em 2021, apesar 

de possuírem metas previamente estabelecidas. 

➔ A Ação ‘2851 – Qualificação do atendimento nas emergências da rede municipal’ 

apresentou 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 foram de 57,7% e 67,2%, 

respectivamente, ambos menores em relação a 2018. Apesar disso, o produto ‘4260 - 
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Leito de terapia intensiva / enfermaria de retaguarda para a RUE qualificado / mantido’ 

relacionado a essa Ação atingiu nível considerado satisfatório de 93%.  

➔ O indicador ‘0532 - Tempo médio de espera da classificação de risco e atendimento 

médico nas UPA E CER’ foi o único que alcançou a meta em 2021 e conseguiu reduzir o 

tempo de espera em 1 minuto, comparando os anos de 2021 e 2020. 

 

4.3.6. Melhoria da Qualidade da Educação Carioca 

 

➔ 87,9% do valor empenhado em 2021 ficou apenas em duas ações: ‘2133 - Manutenção e 

revitalização da educação infantil’ (71,7%) e ‘2307 - Manutenção e revitalização do ensino 

fundamental’ (16,2%). 

➔ O valor do orçamento final e o valor empenhado reduziram 18,5% e 6,7%, 

respectivamente, no período de 2018 a 2021. Comparando 2021 e 2020, houve 

incremento de 2,1% no orçamento final e de 9,8% no valor empenhado. 

➔ A execução orçamentária apresentava percentual de 88% em 2020 e foi para 95% em 

2021. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ Sobre as variações do valor empenhado entre 2020 e 2021, merecem destaque as 

seguintes ações: 

● Ação ‘2133 – Manutenção e revitalização da Educação Infantil’: ação de maior 

relevância do programa, teve um aumento de 6,7% em relação ao valor 

empenhado; 

● Ação ‘2307 – Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental’: aumento acima 

de 100% (crescimento de 112,8% do valor empenhado); 

● Ação ‘2511 – Ação preventiva orientada para segurança’: aumento acima de 100% 

(crescimento de 175,3% do valor empenhado); 
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● Ação ‘2030 - Atendimento escolar especializado - Educação especial na educação 

básica’: redução acima de 18% (diminuição de 18,6% do valor empenhado); 

● Ação '2222 - Programa de estágio da Secretaria Municipal de Educação – SME’: 

redução acima de 18% (diminuição de 22,2% do valor empenhado). 

➔ 2 metas não chegaram a ser executadas: Produto ‘4906 - Evento de formação continuada 

realizado’, relativo à Ação ‘2225 - Formação continuada de professores’; e Produto ‘7386 

- Ativ. pedagógica realizada - Respeito à diversidade e desconstrução do preconceito-EL 

116/21’, relativo à Ação ‘2514 - Programa de atendimento a jovens e adultos no Ensino 

Fundamental’.  

➔ O Programa apresentou 2 indicadores: ‘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, referente ao IDEB realizado em 2019. Estas metas 

eram de 6,1 para os anos iniciais e 5,5 para os anos finais. 

 

4.3.7. Ilumina Rio 

 

➔ O valor do orçamento reduziu 14% no exercício de 2021, aproximando-se do valor de 

2019. 

➔ Aumento de 8% nos valores executados em 2021, em comparação com o ano anterior. 

➔ A Ação ‘2153 - Manutenção da iluminação pública – FEIP’, relativa às despesas da RIOLUZ, 

apresentou redução gradual do orçamento e dos gastos, entre 2019 e 2021, e a Ação 

‘1147 - Contratação de Parcerias Público-Privadas – Iluminação’ exibiu aumento do 

orçamento e dos empenhos. Essas variações eram esperadas, em razão da assinatura do 

Contrato de PPP da Iluminação Pública em 2020, com a consequente transferência das 

responsabilidades da RIOLUZ para a Subconcessionária. 
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ A execução orçamentária foi de 94%, contra 75% em 2020. 

➔ A única meta física concernente a esse Programa é a ‘4886 - Ponto de iluminação 

reformulado’, que prevê a substituição de 100.000 luminárias, em 2020, e 100.000, em 

2021: foram consideradas instaladas 167.080 luminárias em 2021 (167%), das quais 

28.256 seriam oriundas de 2020. Considerando a meta acumulada de 200.000 

instalações, a meta alcançou 83,5% de atingimento, dentro do intervalo satisfatório. 

Assim, o componente do desempenho desse Programa relativo à meta física foi 

considerado atingido no ano de 2021. 

➔ O único indicador do Programa, ‘0340 - Índice de apagamento’, revelou 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. Esse resultado evidencia que a PPP não está sendo eficaz na manutenção do índice 

desejado para a cidade.  

 

 Sobre o Contrato de PPP nº 70/2020, firmado em 28 de abril de 2020, 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, merecem 

destaque alguns pontos: 

 

➔ Em 2021, foi realizada fiscalização, na modalidade acompanhamento, por esta Corte de 

Contas e apurado o seguinte Achado: atraso na entrega e na emissão de Termo de Aceite 

para produtos e serviços relativos à fase de planejamento, sem a devida formalização de 

novo cronograma para as fases da subconcessão e para os respectivos marcos de 

investimentos. 
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➔ Quanto ao índice de apagamento, grifa-se que o seu não atingimento afeta a nota de 

desempenho da Concessionária e, consequentemente, o valor das contraprestações 

pecuniárias recebidas. 

➔ O IDL50 apresentou nota zero no período de julho a setembro de 2021, segundo nota do 

Relatório Trimestral do Verificador Independente e o seu não cumprimento contribuiu 

para que houvesse desconto na contraprestação pública a partir de julho de 2021. Além 

de possibilitar impactos aos cidadãos cariocas, considerando os riscos físicos, sociais e 

econômicos associados à falta de iluminação em vias públicas.  

➔ Houve redução de 20% no consumo de energia elétrica da iluminação pública, quando 

comparados dezembro de 2020 (consumo de 37.896.083 kWh) e de 2021 (consumo de 

30.375.041 kWh), o que acarretou economia aos cofres públicos superior a R$ 22,4 

milhões. 

 

4.3.8. Proteção Social Especial 

 

➔ As principais ações do Programa foram: ‘2028 - Proteção social especial de alta 

complexidade’ e ‘2239 - Proteção social especial de média complexidade’. 

➔ O valor do orçamento reduziu em R$ 25 milhões (-13%), entre 2020 e 2021, e foi 

acompanhado por uma 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. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 
➔ A execução orçamentária em 2021 foi menor que em 2020, quando atingiu 95%. 

                                            
50 O Indicador de Disponibilidade de Luz (IDL) é um indicador de desempenho previsto no Anexo I.8 do Contrato da PPP e tem por finalidade 
apurar se as fontes de luz de iluminação pública estão efetivamente acesas durante a noite ou apagadas durante o dia.  
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➔ Quanto às metas físicas, das 5 metas não atingidas, que estariam fora do intervalo 

considerado satisfatório, 3 alcançaram acima de 130% do planejado. 

➔ A meta '4942 - Acolhimento realizado - Rede de hotéis de proteção social de alta 

complexidade' alcançou 213% do planejado: a SMAS disponibilizou, durante a pandemia 

de Covid-19, 5 Centros Provisórios de Acolhimento (CPAs). 

➔ Se as 3 metas com atingimento acima de 130% fossem consideradas atendidas e 

somadas às 5 com alcance entre 70 e 130%, chegar-se-ia ao desempenho de 8 metas, 

de um universo total de 10, ou seja, 80% das 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%). 

➔ 4 metas físicas de média complexidade tiveram atingimento acima de 70%, já na alta 

complexidade, apenas 4 de 6 metas alcançaram acima de 70% do planejado. 

➔ Os dois indicadores do programa atingiram o resultado previsto no PPA, com incremento 

entre 2020 e 2021: o número de atendimentos de média complexidade aumento 19% e 

os de alta, 13%. 

➔ Ainda que com despesas reduzidas em relação a 2020, foram realizados mais 

atendimentos de proteção social especial em 2021, em comparação com o ano anterior, 

possivelmente em consequência da emergência social gerada pela pandemia de Covid-

19, levando ao máximo aproveitamento dos serviços de acolhimento e atendimento da 

PCRJ. 

 

4.3.9. Conserva Rio 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), uma 

vez que propõe por meio de suas ações, a conservação de vias de trânsito, praças e 

logradouros, a manutenção de redes de drenagem e o manejo da arborização urbana. 

➔ O valor do orçamento final e o valor empenhado oscilaram no período de 2018 a 2021: 

em 2021 foi apurado o menor orçamento do quadriênio, representando uma redução de 
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R$ 180 milhões, passando de R$ 314 milhões, em 2020, para R$ 134 milhões, em 2021 

(- 57,3%). 

➔ O orçamento inicial sofreu acréscimo em 2021, passando de R$ 107 milhões para R$ 134 

milhões, possivelmente influenciado pela pandemia de Covid-19. 

➔ A execução do programa atingiu 87% do orçamento final para 2021, embora em valores 

absolutos tenha ficado no menor patamar do quadriênio (R$ 117 milhões). 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ O programa não possui indicadores, que são a forma de medir os resultados finais de 

uma política pública, sendo modelo lógico. 

➔ As Ações ‘2735 - Manutenção do sistema de drenagem’ e ‘2778 - Conservação de 

logradouros’ foram as mais relevantes do programa, apresentando níveis de execução 

de 97% e 85%, respectivamente, no exercício de 2021. 

➔ Todas as 7 metas físicas relacionadas às mencionadas ações alcançaram a faixa 

satisfatória de atingimento, superando o cenário observado em 2020. Sobre isso, merece 

destaque o seguinte: 

● 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 em 2020 (59%) porque o valor previsto em 

2021 (500.000 metros) foi menor do que em 2020 (1.046.000 metros);  

● Os 6 produtos da Ação ‘2778’ obtiveram média de 103% 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 
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de 62,6% do seu orçamento final. Esse apontamento pode indicar aumento de 

eficiência dos processos de conservação na Municipalidade. 

 

4.3.10. Intervenções de Revitalização e Reestruturação Urbana 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas nos ODS nº 6 (Água Potável 

e Saneamento) e nº 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, à urbanização e ao acesso 

universal a espaços públicos seguros e inclusivos. 

➔ O valor do orçamento final e o percentual de execução financeira oscilaram durante os 

períodos de 2018 a 2021: 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 (-19,9%).  

➔ A execução financeira permaneceu no mesmo patamar de 2020, atingindo 53%. Nesse 

ponto, convém frisar que a Municipalidade pode ter direcionado esforços orçamentários 

para áreas prioritárias de promoção da saúde devido à pandemia de Covid-19. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ A execução orçamentária de 53% do programa foi considerada insuficiente. 

➔ 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.  

➔ As Ações ‘1718 - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos 

espaços’; ‘1796 - Urbanização e revitalização em espaços públicos’; e ‘1795 - Urbanização 
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e revitalização em comunidades carentes’ sofreram reduções relevantes no empenho (-

97%, em média) comparando valores dos anos de 2021 e 2020. 

➔ Quanto às metas físicas, houve redução do nível médio de atingimento, passando de 86% 

em 2020 para 75% em 2021. Essa média sofre influência dos extremos discrepantes, que 

pode ser consequência de previsão subdimensionada e gera aumento do nível de 

atingimento. 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).  

➔ Outros 10 produtos apresentaram execução real nula. 

➔ Nenhum dos dois indicadores desse programa (número de quilômetros de vias públicas 

recuperadas nas zonas oeste e norte) alcançaram a marca de 100% da meta em 2021, 

embora a média do nível de atingimento tenha alcançado 97% do planejamento do PPA. 

Esses dois indicadores não refletiram, contudo, a realidade de todos os serviços propostos 

para o programa. 

 

4.3.11. Expansão do Sistema de Transportes 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas nos ODS nº 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis). 

➔ Todos os valores empenhados nos anos de 2018 a 2021 foram executados na Ação ‘1753 

- Implantação do Corredor Bus Rapid Transit - BRT Transbrasil’, relacionada apenas à 

conclusão das obras do corredor Transbrasil e sua integração ao centro.  

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ O Programa possui um único indicador, ‘0468 - Extensão de via construída no trajeto 

Deodoro-Centro da cidade’, que apresentou melhoras ao longo dos anos de 2018 e 2020. 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 87ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 88 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

➔ Em 2021 não houve avanço, mantendo-se o resultado de 2020: 22 km de 27 km 

planejados, não cumprindo a meta do quadriênio. 

➔ Nenhuma das 5 metas físicas obteve execução real para o exercício de 2021 e o 

desempenho piorou em comparação com 2020, quando 3 das 4 metas alcançaram 

percentual superior a 100%. 

 

4.3.12. Melhoria da Mobilidade Urbana 

 

➔ O programa apresentou, em 2020, orçamento 799% maior do que no ano de 2018 e 

3.482% maior do que em 2019, devido à aprovação do Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável (PMUS). 

➔ Nenhum valor foi empenhado em 2020, em razão das dificuldades causadas pela 

pandemia.  

➔ O nível de execução da despesa em 2018 (98%) e em 2019 (91%) foram altos, apesar de 

o montante orçado ter sido bem reduzido em comparação com os dois anos seguintes. 

➔ O orçamento final aumentou significativamente em 2021, relativamente a 2020, 

passando de de R$ 1,75 milhão para R$ 91 milhões (aumento de 5.087,8%). O incremento 

teve como objetivo aportar recursos visando à melhoria do sistema Bus Rapid Transit 

(BRT). 

➔ A execução do 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. 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 99% do orçamento, equivalente a R$ 89,5 milhões, foram alocados à Ação ‘2262 - 

Aperfeiçoamento do sistema de transportes’, que alcançou o percentual de 98% na 

execução orçamentária, tendo sido empenhados R$ 88 milhões. 
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➔ Quanto às metas físicas, 5 dentre as 6 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).  

➔ O único indicador existente é a '0311- Taxa de veículos de transporte público licenciados’: 

nos anos de 2018 e 2019 o resultado esperado foi alcançado, embora tenha sofrido 

decréscimo de 94,9% para 92,16%; no ano de 2020, o indicador reduziu para 16,39%, 

atingindo apenas 18,1% do esperado; e, em relação a 2021, os dados não estavam 

disponíveis. 

 

4.3.13. Programa Integrado de Fomento à Cultura 

 

➔ O orçamento apresentou decréscimo de R$ 14 milhões no ano de 2021, em comparação 

com 2020.  

➔ O principal financiador de ações culturais no Município em 2021 foi o Fundo Municipal de 

Cultura: as duas principais fontes de recurso foram ‘103 - Incentivo à Cultura’, com 64,3% 

do valor total empenhado; e ‘100 - Ordinários não vinculados’ com 33,3%. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 
 

➔ O nível de execução em 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, a SMC empenhou R$ 85 

milhões (94%), 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 
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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.  

➔ As metas ‘3036 - Projeto especial apoiado’ e ‘3903 - Projeto cultural apoiado’ alcançaram 

apenas 63% (5 unidades de 8) e 50% (5 unidades de 10) do previsto, respectivamente.  

➔ O indicador do programa, ‘0470 – Número de projetos beneficiados pelo fomento à 

produção cultural’, alcançou 148% da meta prevista, que era de 3.103 unidades.  

➔ 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, decorre do lançamento de editais de fomento do auxílio emergencial 

da Lei Aldir Blanc realizados no primeiro ano da pandemia.  

 

4.3.14. Trânsito Seguro 

 

➔ O orçamento final apresentou variação negativa de 47,6%, em comparação com o ano 

anterior: passou de R$ 147 milhões em 2020 para R$ 77 milhões em 2021. 

➔ A execução orçamentária atingiu 80% em 2021, contra 53% em 2020, apesar do valor 

empenhado ter diminuído 20,5% nesse mesmo período.  

➔ Cerca de 87% (54 milhões) do total empenhado em 2021 (R$ 62 milhões) foram com 

recursos da fonte ‘109 - Multas por infração à legislação do trânsito’. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

➔ A execução orçamentária atingiu 80% em 2021, o maior nível do período 2018-2021. 

➔ Quanto às metas físicas, o nível de atingimento foi baixo: apenas 3 metas (entre 16) 

alcançaram um nível considerado satisfatório. 

➔ A meta ‘1575 - Sinalização gráfica mantida’ atingiu 282% do resultado esperado, o que 

pode indicar subdimensionamento da meta ou um desempenho excepcional.  

➔ 9 metas apresentaram execução nula e as outras 3 ficaram abaixo de 70% do estimado 

para 2021.  
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➔ Os indicadores tiveram um alcance médio de 75% e 2 dos 5 atingiram um 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%).  

➔ 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 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.  

➔ O indicador ‘0580 - Taxa de homicídio culposo de trânsito’ 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. 

 

4.3.15. Cartão Família Carioca 

 

➔ Sobre a execução orçamentária e financeira, constatou-se que a totalidade dos recursos 

previstos foram executados em 2021.  

➔ Houve redução do valor empenhado em R$ 4 milhões (-7%), em comparação com 2020, 

e aumento de 12,5%, em relação a 2018. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 
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➔ A meta ‘4617 - Família beneficiada - Cartão família carioca’ atingiu o resultado acima de 

100%: a previsão para 2021 era de 51.228 famílias e foram efetivamente beneficiadas 

51.434 famílias. 

➔ Houve redução de 11% no número de famílias beneficiárias em 2021, comparando com 

2020. 

➔ A meta física ‘7390 - Estudo para recálculo da fórmula do Cartão Família Carioca pelo IPP 

realizado’ não foi atingida. 

➔ O programa possui dois indicadores: 

● ‘0517 - Taxa de famílias beneficiadas - Cartão Família Carioca’: previa para 2021 

o objetivo de 90%, tendo sido atingido 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 e foram inscritas 74.691 famílias, 

alcançando apenas 46% do objetivo. Houve uma redução gradativa do número de 

famílias inseridas no programa (de 82.576 famílias, em 2018, para 74.691, em 

2021), o que se coaduna com a ausência de inserção de novas famílias no 

programa desde 2012 e com a impossibilidade de enquadramento nas 

condicionalidades das famílias já inseridas. 

 

4.3.16. Territórios Integrados 

 

➔ O orçamento final e o valor empenhado apresentaram redução expressiva, de modo que 

o orçamento de 2021 (R$ 92 milhões) foi equivalente a aproximadamente 26% do 

montante previsto para 2018 (R$ 351 milhões).  

➔ A execução orçamentária atingiu cerca de 60% do orçamento final para cada ano do PPA, 

incluindo-se os recursos provenientes das Funções Urbanismo, Assistência Social e 

Encargos Especiais. 

➔ 95,4% do valor empenhado em 2021 estavam alocados na Função Encargos Especiais, 

referente à Ação ‘5704 - Encargos - BID - PROAP III’. 
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 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 (alcançou 23.751 

unidades de 100.000).  

➔ Apesar de não ter alcançado a meta definida, 2021 foi o ano de melhor desempenho no 

período 2018-2021.  

➔ O indicador ‘0630 - Número de favelas beneficiadas por obras de urbanização e 

infraestrutura’ atingiu a meta prevista no PPA, ultrapassando em muito o número 

esperado: 14 comunidades, além das 21 previstas, foram beneficiadas. 

➔ Quanto às metas físicas: 

● Os produtos ‘4751 – Indenização/aquisição de imóveis realizada’ e ‘4986 – Ponto 

de coleta de material reciclado implantado’ atingiram, respectivamente, 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.  

➔ Merece destaque a Carta de Cooperação Técnica com o BDI, assinada pelo Exmo. Sr. 

Prefeito, no segundo semestre de 2021, com o objetivo de 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. 
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4.3.17. Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico 

 

➔ O programa foi considerado de grande importância social e guarda compatibilidade com 

as metas definidas no ODS nº 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), em especial à 

meta 11.5. 

➔ O orçamento apresentou redução considerável equivalente a -59,7%, passando de R$ 

352 milhões (2018) para R$ 142 milhões (2021).  

➔ A execução orçamentária manteve-se na média de 25%, comparados os anos de 2021 e 

2020, apesar do aumento de 19,3% no orçamento em 2021. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 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 2020, 

quando atingiu 52% do resultado esperado, o que foi mantido em 2021, sem qualquer 

avanço.  

➔ Quanto às metas físicas, o produto ‘1637 – Atendimento realizado’, relativo à Ação ‘4007 

– Vistorias, fiscalização e licenciamento’, foi o único que atingiu 100% da meta prevista.  

➔ 2 dos 3 produtos referentes à Ação ‘3539 – Estabilização geotécnica’ tiveram aumento 

considerável no orçamento final de 2021 em relação à 2020 (262,4% e 422%), porém 

apresentaram baixa execução física (15% e 14%).  

➔ O produto ‘0007 – Obra de contenção e drenagem executada’ teve execução física e 

orçamentária baixa, em torno de 15%. 
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➔ O produto ‘1783 – Contenção/drenagem executada – convênios’, atingiu apenas 14% da 

meta física, mas executou em 2021 montante significativamente maior (171%) 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 aquelas 

iniciadas em 2018, 2019, 2020 e obras do PAC) e outras quatro com recursos próprios”. 

 

4.3.18. Controle de Enchentes 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas nos ODS nº 6 (Água Potável 

e Saneamento) e nº 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), em especial à meta 11.5. 

➔ A relevância do desempenho, planejamento, execução e monitoramento desse programa 

vem sendo objeto de interesse deste Tribunal. Por meio de auditoria realizada em 2019, 

foram identificados os seguintes Achados: desempenho insatisfatório do programa 

(quanto às metas físicas, aos indicadores e à execução orçamentária); incompatibilidade 

entre os planos de curto, médio e longo prazo (LOA, PE 2017-2020 e PDMAP); problemas 

operacionais do programa, incluindo execução de obras; e falhas no monitoramento do 

sistema já implantado. 

➔ Os valores do orçamento final e do empenho sofreram reduções relevantes: o orçamento 

final de 2021 representou 74,1% do orçamento de 2020 e o valor empenhado em 2021 

correspondeu a 51,1% em 2020.  

➔ A execução orçamentária apresentou declínio ao longo do período, mesmo com a 

contração significativa do orçamento: passando de 60% em 2018 para 28% em 2021. 

➔ Em termos absolutos, os cortes são mais expressivos: o orçamento de 2018 foi de R$ 182 

milhões e, 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.  
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 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), ao longo do período de 2018 a 2020. Entretanto, em 2021, houve 

queda de 87 unidades (89% da meta de 98 unidades). 

➔ As 3 metas relativas à Ação ‘3046’ apresentaram execução real nula para o ano de 2021, 

ao passo que as 2 relacionadas à Ação ‘4728’, atingiram percentuais de execução 

satisfatórios (95% e 96%). O resultado evidencia que foram realizadas apenas 

intervenções de manutenção/conservação, preterindo a implantação de nova 

infraestrutura.  

➔ Chama 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” 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. 
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4.3.19. Mais Moradias 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas no ODS nº 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis). 

➔ Os valores do orçamento final e do empenho sofreram quedas expressivas em 2021: o 

orçamento final de 2021 (R$ 17 milhões) correspondeu a 37% do orçamento de 2020 (R$ 

46 milhões). Em razão disso, o percentual de execução orçamentária (97%) foi maior do 

que nos anos anteriores. 

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 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 habitacionais contratadas/produzidas, 

de modo que ao final do PPA houve cumprimento de 120% da meta. Contudo, não foi 

encontrada memória de cálculo ou fonte de dados, o que impossibilita uma análise 

pormenorizada dos resultados obtidos. 

➔ A única meta física prevista - ‘4742 - Atendimento realizado - Trabalho técnico social’, 

alcançou apenas 57% do resultado previsto em 2021, apesar dessa previsão ter sido 

reduzida em 60,5% com relação ao ano de 2020.  

➔ 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, segundo o RGA de 2021. 
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4.3.20. Rio + verde 

 

➔ O programa apresentou uma certa linearidade orçamentária no que se refere ao 

orçamento final disponível, sem grandes e significativas alterações durante os quatro 

anos do PPA. 

➔ Houve acréscimo orçamentário na Ação ‘3010 - Tratamento paisagístico’, compensando 

boa parte da redução de recursos na Ação ‘2201 - Gestão verde’.  

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ A execução da despesa alcançou o maior nível no período, 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’.  

➔ Apenas 2 dentre as 4 metas físicas tiveram execução real, sendo que a meta ‘4981 - 

Praça requalificada/ recuperada’, relacionada à Ação ‘3010 - Tratamento paisagístico’, 

atingiu 211% (alcançado 38 unidades quando o previsto era 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).  

➔ O indicador do programa, ‘0656 - Número de mudas plantadas - espécies secundárias’, 

apresentou resultado em 2021 (118.442 unidades) superior ao exercício de 2020 

(99.738), atingindo 91% do esperado (130.000).  

  

 Por fim, merecem destaque as seguintes informações prestadas pela CAD: 
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➔ Em auditoria realizada em 2021, foram apontadas fragilidades, demonstrando baixo grau 

de 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 Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade 

do Rio de Janeiro (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. 

 

4.3.21. Rio Obras Viárias 

 

➔ Os valores do orçamento final e de execução financeira exibiram grande oscilação no 

período de 2018 a 2021: o orçamento final apresentou acréscimo de R$ 37 milhões em 

relação à previsão inicial, mas só 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. 
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Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ O programa não possui indicadores, que são a forma de medir os resultados finais de 

uma política pública, sendo modelo lógico. 

➔ Quanto às metas físicas, nenhuma das 3 atingiu 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% e 15%, 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-1 300 (Benfica, Caju, 

Catumbi, Centro, Cidade Nova, Gamboa, Rio Comprido, Santo Cristo, São Cristóvão) e da 

AP-2 301 (São Conrado, Lagoa, Copacabana, Botafogo, Maracanã), os recursos 

direcionados ao programa aparentaram ser insuficientes, existindo um grande passivo de 

OAE que necessita de intervenção. Também foi constatado que algumas obras tinham 

risco potencial de colapso total ou parcial. 
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4.3.22. Expansão do Saneamento 

 

➔ O programa guarda compatibilidade com as metas definidas no ODS nº 6 (Água Potável 

e Saneamento). 

➔ Os valores do orçamento final e do empenho sofreram reduções significativas: o 

orçamento final de 2021 (R$ 12 milhões) correspondeu a apenas 37,5% do orçamento de 

2020, e a execução orçamentária de 2021 foi equivalente a apenas 22,7% da de 2020.  

➔ A execução orçamentária, mesmo com a contração significativa do orçamento, também 

apresentou declínio ao longo do período observado, passando de 64%, em 2018, para 

42%, em 2021, o que evidencia aparente contradição com a relevância do tema para a 

população.  

 

Análise conjunta dos três componentes de desempenho: 

 

 

➔ 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 do programa, ‘3731 – Sistema de esgoto mantido e operado’, relativo à 

Ação ‘4713 – Manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário’, alcançou 

100% da meta prevista. 
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4.4. Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 

 

À P007, expõe a CAD que 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.  

O índice é composto pelas 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), e obtido a partir dos resultados apurados 

em cada dimensão. Cada uma delas recebe uma nota de 0 a 100 e a nota final é o resultado da 

aplicação de pesos a elas. 

Os resultados têm como base as respostas encaminhadas pelo Poder Executivo, ou seja, 

tem caráter não estritamente objetivo, e são apurados após consolidação dos dados e aplicação 

das fórmulas citadas anteriormente. O resultado dessa fórmula é então avaliado considerando 

cinco faixas apontadas na tabela da Coordenadoria: 

 

 

No exercício sob exame, o IEGM teve recuperação, passando de 52,27 pontos, C+, em 

2020, para 63,47, B. Foi justamente a dimensão i-Educ que se recuperou e teve influência 

positiva de cerca de oito pontos.  
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4.5. Ações de Enfrentamento à Pandemia 

 

Informa o Corpo Instrutivo que o programa de vacinação contra a Covid-19 no Município 

teve início em 18 de janeiro de 2021 e, até 11 de janeiro de 2022, pouco mais de 13 milhões de 

doses tinham sido aplicadas na cidade e que a campanha reduziu a gravidade dos casos e 

consequentemente a taxa de internação por Covid-19 entre os vacinados. 

Reporta, ainda, que 83,6% das internações de idosos por Covid-19 no Município 

ocorreram em não vacinados ou que tiveram vacinação incompleta (D1 apenas) e que 

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. 

O Corpo Técnico chama atenção para a instituição, no primeiro dia do ano, do Comitê 

Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC) com o objetivo de obter o aperfeiçoamento das 

ações de proteção à vida, com responsabilidade pelo monitoramento e avaliação do desempenho 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no município; pelo acompanhamento das atividades de 
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vigilância, atenção à saúde, prevenção e controle de doenças; e pela elaboração de 

recomendações ao Centro de Operações de Emergência (COE Covid-19 Rio).  

Quanto à destinação dos bens permanentes oriundos do Hospital de Campanha do 

Riocentro, no Relatório de Acompanhamento da execução e prestação de contas do Convênio 

n.º 23/2020, foram abordados aspectos relacionados, após o encerramento de suas atividades 

em 6 de janeiro de 2021, e ficou constatado que foram distribuídos para outras unidades de 

saúde da SMS.  

Entretanto, assinala a Coordenadoria que, em uma amostra de cinco hospitais municipais, 

verificou-se 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), em desalinho com o art. 9º e parágrafo único do art. 41, da Resolução CGM 

nº 1.642, de 07 de maio de 2020.  

Em outra fiscalização, 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. 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. 

Quanto ao aspecto educação, pontua a Especializada sobre os efeitos da 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 

unidades. 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. 

Somente em 3 de novembro de 2021, as aulas presenciais voltaram a ser obrigatórias 

em toda a rede de ensino. 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 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.  

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 104ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022



 

PROCURADORIA ESPECIAL 

GPR-1 

Processo 40/100753/2022 

Data 13/04/2022    Fls. 105 

Rubrica  

 

 

 

 

   
 

 

5. Monitoramento das Deliberações Constantes nos 

Pareceres Prévios Anteriores 

 

A Resolução Atricon nº 1/2021, subitem 38.4.651, prevê que o relatório técnico deve 

conter o 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. 

Às fls. 431-462 da P007, com o objetivo de avaliar o empenho da Administração em sanar 

as deficiências reveladas no exame de exercícios anteriores, a CAD/SGCE, de forma minuciosa, 

analisou a observância das determinações, recomendações e oportunidades de melhorias 

emitidas no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020.  

Para tanto, considerou 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 nº 040/101.370/2021. 

A Coordenadoria constatou 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.  

Por meio da tabela que segue, delimitou a análise comparativa dos últimos quatro anos. 

                                            
51 38.4.6 Constar resultado do monitoramento das deliberações exaradas nas prestações de contas anteriores, com indicadores que 
avaliem o grau de cumprimento e apresente análise comparativa dos percentuais atendidos nos últimos quatro anos, pelo menos.  
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Considerando que a presente Prestação de Contas diz respeito ao primeiro ano de 

mandato do atual Chefe do Poder Executivo, a CAD/SGCE concluiu ser inviável a apuração do 

teor do item 38.252 da Resolução 001/2021 da ATRICON, e se absteve de emitir opinião quanto 

ao descumprimento das determinações constantes dos pareceres prévios anteriores, por não ser 

possível falar em reiteração. 

 

6. Conclusão 

 

Para estruturação desta conclusão, partimos da definição de Controle de Sustentabilidade 

Fiscal, que, segundo Doris de Miranda Coutinho53, possui como principais objetos: o controle das 

leis orçamentárias; as diretrizes normatizadas da Lei de Responsabilidade Fiscal; o controle 

qualitativo dos gastos, mensurando-se a efetividade gerada aos direitos fundamentais 

financiados; e o controle preventivo da dívida pública e da maquiagem fiscal. 

                                            
52 8.2 Emitir, no relatório técnico, opinião conclusiva sobre os eixos II, III e dos descumprimentos reiterados das determinações constantes 
no eixo V do item 38.1, que poderá ser sem ressalva, com ressalva, abstenção de opinião ou adversa, apontando as distorções, 
impropriedades e/ou irregularidades encontradas passíveis de opinião adversa ou com ressalva, conforme as Normas de Auditoria aplicada 
ao Setor Público; 
53 COUTINHO, Doris de Miranda. Prestação de Contas de Governo. Belo Horizonte: Fórum, 2020.  P. 162 
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Explorada por Daniela Zago Gonçalves da Cunda54, o conceito tem como premissa o 

Princípio Constitucional da Sustentabilidade, que, segundo Juarez Freitas55, determina a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 

inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente, de modo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. 

Essencial, para tanto, a compreensão da abrangência da Sustentabilidade 

Multidimensional, abraçada por este Tribunal por meio da Resolução TCMRJ nº 046/2022, e ligada 

à perspectiva de longo prazo das políticas públicas e à definição de solidariedade intergeracional. 

O vínculo engloba a dimensão fiscal, extrapolando as questões atinentes apenas ao meio 

ambiente e recursos naturais, pois os recursos financeiros, também finitos, demandam um 

compromisso com uma gestão racional e sustentável, em que o planejamento de gastos admita 

como variável a equidade intergeracional56.  

Nesse diapasão, ressaltamos a conexão entre a dimensão fiscal da sustentabilidade e a 

resiliência fiscal57, que reúnem as características do planejamento e da antecipação, além da 

solidariedade intra e intergeracional, que qualificam os atos como passíveis de sustentação ao 

longo do tempo. 

“No Brasil, de maneira idêntica, não há previsão constitucional específica para situações 

de crise econômico-financeira; todavia, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe de inúmeras 

ferramentas a tutelar a sustentabilidade fiscal. Um dos princípios básicos da gestão fiscal é a 

prevenção de déficit fiscal (que objetiva estabelecer o equilíbrio dentre os anseios sociais e os 

gastos desembolsados) e o princípio da transparência da gestão fiscal, que tem por finalidade 

viabilizar o controle social das finanças públicas. Conjuntamente, o art. 14 da Lei Complementar 

nº 101/00 traz regras quanto às renúncias de receita; os artigos 18 e seguintes normas sobre 

despesas com pessoal (a incluir seguridade social); o art. 27 determina requisitos para a 

concessão de crédito; o art. 28 trata de limitações quanto à utilização de recursos públicos para 

socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional; os arts. 29 e seguintes tratam da dívida 

pública, operações de créditos, limites e proibições, a atuação das instituições financeiras e do 

Banco Central; no art. 48 (com os acréscimos inseridos no art. 48-A e prazos estabelecidos no 

                                            
54 CUNDA, Daniela Zago Gonçalves da. Sustentabilidade Fiscal sob a ótica da solidariedade e os direitos sociais em xeque. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, ano 2, n.3, p 1911-1967, 2013, p. 1954. 
55 (NOTA DE RODAPÉ - FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 45.) 
56 COUTINHO, Doris de Miranda. Prestação de Contas de Governo. Belo Horizonte: Fórum, 2020.  P. 159. 
57 A Carta de João Pessoa, firmada por esta Corte no II Congresso Internacional de Tribunais de Contas, prevê, no Eixo Promoção do 
Desenvolvimento Sustentável, a responsabilidade do Tribunais de Contas, por meio da Diretriz 2, de “acompanhar a resiliência fiscal das 
entidades fiscalizadas, cuja crise tende a se aprofundar nos próximos anos, o que engloba as capacidades institucionais de antecipar, 
absorver e reagir aos choques que impactam nas finanças públicas, levando em consideração os aspectos relacionados ao controle tanto 
da despesa quanto da receita. Isso posto paralelamente ao regular processo de verificação do cumprimento dos dispositivos legais 
relacionados à responsabilidade fiscal.” 
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art. 73-B) há importantes diretrizes a tutelar a transparência da gestão fiscal, mediante ampla 

divulgação dos planos orçamentários-financeiros, participação popular e audiências públicas; 

nos artigos 62 e seguintes normas destinadas ao orçamento dos Municípios; no art. 69 a Lei de 

Responsabilidade Fiscal traz diretrizes quanto à crise da previdência social e o necessário 

equilíbrio financeiro e atuarial.”58 (Grifo nosso) 

Sendo assim, o segmento conclusivo deste parecer seguirá os seguintes tópicos: 

Planejamento e Leis Orçamentárias; Equilíbrio e outras Diretrizes da LRF; Controle Qualitativo e 

Controle Preventivo da Dívida Pública. 

 

6.1. Planejamento e Leis Orçamentárias 

 

No planejamento do governo, as decisões são previamente concebidas nas leis 

orçamentárias: LOA, LDO e PPA (planejamentos de curto, médio e longo prazo, respectivamente).  

O avanço do sistema de accountabillity exige que o exame das contas públicas não se 

atenha à análise das dotações orçamentárias relativas a despesas e receitas, mas que contribua 

de modo real com o planejamento e a execução de políticas públicas, esclarecendo aos cidadãos 

como os recursos públicos foram utilizados no atendimento do interesse comum. Torna-se, 

assim, um instrumento não apenas de controle, mas de planejamento e de auxílio para a tomada 

de decisão governamental. 

Seguindo esse fluxo, cabe às Cortes de Contas reforçar o exame do planejamento 

orçamentário real ao promover o exame do plano plurianual a partir do percentual efetivamente 

executado, além de comparar o orçamento inicialmente planejado e o efetivamente executado.59 

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. As receitas arrecadadas no exercício sob análise 

estão na ordem de R$ 31,88 bilhões e despesas empenhadas no montante de R$ 27,22 bilhões, 

ou seja, 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. Em 

uma averiguação objetiva e perfunctória, os números transmitem a aderência entre o orçamento 

programado e o executado. 

                                            
58 CUNDA, Daniela Zago Gonçalves da. Sustentabilidade Fiscal sob a ótica da solidariedade e os direitos sociais em xeque. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, ano 2, n.3, p 1911-1967, 2013, p. 1932. 
59 Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030/Ana Cristina Moraes Warpechowski, Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho, Sabrina 
Nunes Iocken (Coord.) - Belo Horizonte: Fórum, 2021. P. 91 e 92. 
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Partindo para uma investigação mais específica sobre o planejamento e a compatibilidade 

entre o previsto e o executado, a partir dos dados fornecidos à P007 pela CAD/SGCE, formulamos 

uma planilha com o propósito de viabilizar a apuração, mais uma vez, de forma objetiva, da 

fidedignidade/credibilidade e do planejamento do orçamento e respectivas peças orçamentárias 

através da leitura da execução orçamentária das funções de governo e programas finalísticos 

selecionados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para o Exame de Desempenho. 

Funções de Governo 

Valores em milhões 

Função de Governo 
Valor orçado 
(orçamento 
inicial) 

Valor 
empenhado 
 

Valor pago  
% de execução 
orçamentária 

Educação 7.056 7.956 6.688 98% 

Saúde 6.497 6.810 5.891  88% 

Urbanismo 2.415 2.212 2.019 82% 

Assistência Social  815 790 715 93% 

Saneamento 633 571 496 89% 

Segurança Pública 611 577 530 94% 

Transporte 244 312 282 86% 

Cultura 133 172 131 91% 

Habitação 73 45 37 54% 

Gestão Ambiental 89 70 57 82% 

 

Programas Finalísticos 

Valores em milhões 

Programa finalístico 
Valor orçado 
(orçamento 

inicial) 

Valor 
empenhado 

Valor pago 
% de execução 
orçamentária 

Atenção Hospitalar 1.860 1.774  1.420 76% 

Modernização da 

Gestão e Melhoria da 

Infraestrutura na 

Educação 

489 1.314 752 92% 

Atenção Primária à 

Saúde 
902 1.247 1.138  92% 

Gestão Sustentável 

dos Resíduos Sólidos 
522 523 457 99% 
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Governança 

Hospitalar e Urgência 

e Emergência 
476 505 436 92% 

Melhoria da 

Qualidade da 

Educação Carioca 

182 373 315 95% 

Ilumina Rio 292 358 299 94% 

Proteção Social 

Especial 
126 134 122 78% 

Conserva Rio 107 117 90 87% 

Intervenções de 

Revitalização e 

Reestruturação 

Urbana 

15 105 101 53% 

Expansão do Sistema 
de Transportes 

330 94 92 33% 

Melhoria da 
Mobilidade Urbana 

1,83 89 89 98% 

Programa Integrado 
de Fomento à Cultura 

60 85 54 94% 

Trânsito Seguro 76 62 48 80% 

Cartão Família 
Carioca 

107 54 53 100% 

Territórios Integrados 90 54 53 59% 

Proteção de Encostas 
e Áreas de Risco 
Geotécnico 

92 34 26 24% 

Controle de 
Enchentes 

83 23 18 28% 

Mais Moradias 13 16 12 97% 

Rio + verde 11 13 9 88% 

Rio obras viárias 2 12 7 31% 

Expansão do 
Saneamento 

7 5 4 42% 

  

Das funções e programas inseridos na tabela, quinze superam 70% de execução 

orçamentária e nenhum extrapola 100%, sugerindo a preponderância do planejamento em razão 

da proximidade entre o orçamento estimado e o executado. 

Em adição, pontuamos que, em ruptura com o padrão que vinha se estabelecendo 

historicamente se analisarmos os exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, não se evidenciou 
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discrepância entre as cifras atribuídas para as metas60 bimestrais e a efetiva arrecadação, o que 

também reflete maior planejamento e um orçamento mais conectado com a realidade.  

Por outro lado, a CAD destaca que no valor de R$ 5,72 bilhões das Obrigações Financeiras, 

constam R$ 2,43 bilhões, referente às despesas incorridas que não transitaram pela execução 

orçamentária e, consequentemente, não foram inscritas em restos a pagar. A existência desse 

tipo de despesa evidencia falta de planejamento. 

O registro das despesas sem execução orçamentária no Demonstrativo de 

Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar, não impede que flutuem pelo orçamento, deixando 

de ser computadas para cálculo de indicadores, resultados e apuração do cumprimento de 

limites, o que compromete, a priori, a avaliação da exata situação referente ao endividamento. 

A prática é incompatível com o teor das normas contidas no art. 167, I e II, e 48, II61, da CRFB; 

nos arts. 15 e 16 da LRF, e nos arts. 35, II, e 60 da Lei nº 4.320/64.  

Especificamente no que atine à competência para autorizar despesas, há ainda a ofensa 

à Separação dos Poderes, inserida no art. 2º62 da Lei Maior, e cláusula pétrea por força do art. 

60, §4º, II63, da CRFB. 

Sobre o art. 35, inciso II, da Lei nº 4.320/64, Heraldo da Costa Reis e José Teixeira Machado 

Júnior64 expõem que consideram despesas legalmente empenhadas aquelas que são ordenadas 

por agente legalmente investido na autoridade de empenhar; que tenham sido previamente 

empenhadas; que tenham sido previamente autorizadas no orçamento ou em créditos adicionais 

especiais e extraordinários; e que obedeceram ao processo de licitação ou tenham sido 

dispensadas ou inexigidas desta obrigação. 

Não se trata de descumprimento formal de norma sem qualquer relevância, mas de uma 

prática que obscurece a contabilidade pública. A inexistência de empenho acarreta o não registro 

de uma obrigação a pagar, que produziria uma redução no patrimônio líquido representada pela 

despesa orçamentária, e, por força do art. 3665 da Lei nº 4.320/64, o empenho é condição para 

                                            
60 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. 
61 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 
52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; 
62 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
63 Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
III - a separação dos Poderes; 
64 JÚNIOR, José Teixeira Machado; e REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4.320 comentada e a lei de responsabilidade fiscal. 33 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, IBAM, 2010, p. 82. 
65 Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 
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inscrição em restos a pagar. Ou seja, o não empenhamento produz efeitos em cascata que 

tornam a contabilidade do Município nebulosa. 

Conquanto a prática aqui tratada não possa ser objetivamente atribuída ao Chefe do 

Poder Executivo, indispensável a adoção de providências a respeito do tema, consoante proposta 

de determinação efetuada pela CAD/SGCE.  

Como bem esclarecem as ressalvas apostas nos Pareceres Prévios emitidos em 2017, 

2018, 2019 e 2020 por esta Corte de Contas, as demonstrações contábeis acabam por não 

refletir de forma fidedigna a realidade das contas do Município, pois diversos passivos não são 

contabilizados no momento em que ocorrem, em contrariedade aos Princípios da Transparência 

e da Publicidade (arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal; e art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 

Em contrapartida, a gestão adotou medidas estruturantes, elencadas pela SGCE à P.009, 

que contribuem para a materialização do endividamento sustentável. Ressaltamos, em especial: 

● Novo Regime Fiscal - com a promulgação da Lei Complementar Municipal n.º 235/2021, 

foram estabelecidas normas adicionais de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, utilizando-se de mecanismos de controle com o 

objetivo de preservar o equilíbrio das contas públicas. O novo regime fiscal é ancorado 

em metodologia de análise de saúde fiscal proposta pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), disparando “gatilhos” com medidas corretivas e vedações, visando estabilidade 

das finanças da Prefeitura no médio e longo prazo. 

● Observatório Econômico do Rio - Instituído pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), o Observatório Econômico do Rio tem 

como finalidade ser um ambiente para acesso de dados, análises e estudos com foco 

exclusivo na economia do Rio de Janeiro. O Observatório conta com base de informações 

de diversas fontes (IBGE, BCB18, FGV, IPP19, entre outros) sobre economia do Rio de 

Janeiro. Pelo Observatório, foi criado o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio) 

com o objetivo de acompanhar mensalmente o comportamento da economia carioca 

relacionado ao setor de serviços, principal segmento da economia do município. É 

possível também encontrar notas técnicas, boletins econômicos e estudos especiais 

referentes ao desenvolvimento e conjuntura econômica da cidade.  

 

 

6.2. Equilíbrio e Outras Diretrizes da LRF 
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O Princípio do Equilíbrio se aplica à fase de planejamento, na elaboração do orçamento 

público, e também na execução do orçamento aprovado. A norma se densifica em diversos 

dispositivos legais e supralegais, dentre eles o art. 167, II da Carta Magna, que veda a realização 

de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais. Abrange diversas dimensões, todas inseridas no conceito de sustentabilidade 

mutidimensional, dentre elas a fiscal, a patrimonial e a orçamentária: 

● Equilíbrio Orçamentário → compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, 

sua aprovação e sua execução, que são base para a elaboração do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços Orçamentário e Financeiro, principais 

instrumentos para refletir esse aspecto. 

● Equilíbrio Patrimonial → compreende o registro e a evidenciação da composição 

patrimonial. Devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações 

patrimoniais.  

● Equilíbrio Fiscal → compreende a apuração e evidenciação dos indicadores estabelecidos 

pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de 

crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do 

resultado primário e do resultado nominal. 

Cumpre aqui observar que o equilíbrio não se subsume à máxima de que receita e 

despesa devem ser equivalentes, e que o resultado sempre deve ser positivo. O equilíbrio formal 

encontra-se superado, e o que ponderamos aqui é a proporção das obrigações em relação à 

arrecadação do Município, de modo a gerar um estado de solvência. 

Partindo de tal premissa, do Princípio da Transparência e das demais diretrizes da LRF, 

seguem algumas constatações: 

● Constatou-se a 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);  

● Houve 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 
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reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias 

e de contribuições, conforme disposto na Portaria STN nº 548/2015; 

● Ocorreu a aplicação de recursos oriundos do Fundeb, de caráter vinculado, em ações não 

enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica 

pública, viola o preceituado no art. 21, caput, da Lei Federal nº 11.494/2007 c/c art. 70, 

caput e incisos I a VIII, da Lei nº 9.394/1996, e no art. 8º, parágrafo único, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

● Foram reveladas 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); 

● Em alinho com o que apregoa o art. 103 da Lei nº 4.320/64, o caminhar para uma situação 

mais equilibrada é atestado comparando-se a insuficiência financeira do exercício de 

2020 (R$ 5,55 bilhões), correspondente à 17,7% da dotação inicial constante da LOA 2021 

e aproximadamente 18,8% da receita arrecadada pelo Município (R$ 29,49 bilhões), à 

suficiência financeira de R$ 559,67 milhões em 2021; 

● Relativamente ao cumprimento das metas bimestrais de arrecadação66, a Especializada 

evidencia que somente no 2º e 3º bimestres a arrecadação não superou a meta prevista 

na LOA, mas ficou muito próxima (98,51% no 2º bimestre e 98,17% no 3º bimestre). Ao 

final do exercício de 2021, a arrecadação superou a meta, alcançando 119,85% do 

previsto; 

● As Receitas Correntes atingiram 121,45% da meta prevista, destacando-se as Receitas 

Patrimoniais, que apresentaram um desempenho de 1.401,56%, variação substancial que 

provém do ingresso de recursos provenientes da participação do Município na concessão 

dos serviços de água e esgoto, no importe de R$ 3,99 bilhões (R$ 2,62 bilhões em agosto 

de 2021, R$ 892,77 milhões em setembro e R$ 481,15 milhões em novembro), decorrente 

do leilão da CEDAE, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. É ponderoso 

grifar que, ainda que esses recursos não tivessem sido arrecadados, o desempenho do 

Município ainda superaria o esperado no período, com índices de 108,56%, 114,61% e 

121,60%, no 4º, 5º e 6º bimestres, respectivamente; 

                                            
66 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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● 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 LOA 2021, conforme subitem 4.1.2 do Relatório;  

● O Município apresentou superávit orçamentário (sem considerar as despesas custeadas 

com superávit financeiro apurado em 2020) na ordem de R$ 5,51 bilhões, conforme 

subitem 4.1.3 do Relatório;  

● 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 4.1.1.8 do Relatório;  

● Conforme descrito no subitem 4.1.6.1.1.1 do Relatório, a Despesa Líquida com Pessoal 

do Poder Executivo, R$ 12,99 bilhões, correspondeu a 42,31% da RCL ajustada apurada 

no período, R$ 30,69 bilhões, cumprindo assim o limite máximo de 54% estabelecido no 

art. 20, inciso III, alínea b, da LRF, não atingindo ainda os limites alerta (art. 59, § 1º, 

inciso II) e prudencial (art. 22, parágrafo 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, o limite de 5% da Receita Corrente Líquida, 

estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.079/2004, conforme subitem 4.1.11 do Relatório;  

● Foram cumpridos os mandamentos constitucionais referentes aos repasses efetuados 

pelo Poder Executivo à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, conforme subitem 4.1.12 do 

Relatório;  

● 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, conforme subitem 4.2.1.4 do 

Relatório;  

● 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, com 
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redação incluída pela Emenda Constitucional nº 108/2020, e no art. 26 da Lei nº 

14.113/2020, conforme subitem 4.2.2.5 do Relatório; 

● 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 1º quadrimestre do exercício seguinte, nos termos do art. 25, § 3º, da 

Lei nº 14.113/2020, conforme subitem 4.2.2.6 do Relatório; 

● 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 nº 141/2012, que regulamentou o §3º do art. 

198 da Constituição, conforme subitem 4.3.1 do Relatório;  

● 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, conforme subitem 4.5.6 do Relatório;  

● As receitas provenientes das operações de crédito sujeitas ao limite, R$ 632,51 milhões, 

corresponderam a 2,06% da RCL ajustada, R$ 30,73 bilhões, abaixo, portanto, do limite 

de 16% estabelecido pelo art. 7º da Resolução nº 43/2001 do Senado, conforme subitem 

4.5.7 do Relatório;  

● O Município não concedeu garantias nem recebeu contragarantias, cumprindo assim o 

estabelecido no art. 9º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, conforme subitem 

4.5.8 do Relatório;  

● 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 nº 40/2001 do Senado 

Federal, conforme subitem 4.5.9 do Relatório;  

● 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. 7º da Resolução do Senado nº 43/2001, 

conforme subitem 4.5.10 do Relatório; 

● O Resultado Primário apurado (R$ 7,64 bilhões) foi superior à meta de R$ 1,26 bilhão, 

fixada na LDO e atualizada pela LOA, conforme subitem 4.6.2.1 do Relatório;  
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● O Resultado Nominal apurado (R$ 6,52 bilhões) foi superior à meta de R$ 857,92 milhões, 

fixada na LDO e atualizada pela LOA, conforme subitem 4.6.2.2 do Relatório; 

● 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 do Relatório; 

● O índice de liquidez corrente apresentou 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. 

● 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 da CEDAE 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; 

●  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%).  

O equilíbrio das contas também pode ser verificado através do balanço orçamentário, 

uma vez que eventual déficit orçamentário conflita com o espírito da LRF e dissente do teor da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias no que concerne ao equilíbrio preconcebido na forma do art. 4º, 

inciso I, alínea a, da LRF. Reflete, ainda, inobservância da Lei Orçamentária Anual ou uma LOA 

que não traduz a realidade e demonstra a inocorrência de um efetivo acompanhamento da 

execução orçamentária, o que contraria o teor dos arts. 9º, §§ 1º a 4º da LRF, bem como os arts. 

48, alínea b, 75, 76 e 77 da Lei nº 4.320/64.  

No exercício de 2021 ocorreu superávit 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. Para tanto, 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. Sublinhamos a influência do ingresso de receitas patrimoniais, no montante 
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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. 

Apura-se um resultado orçamentário consolidado superavitário na ordem de R$ 5,06 bilhões 

  Da análise do Balanço Patrimonial Consolidado extrai-se uma redução de 8,46% no 

passivo total em relação a 2020 (de R$81,55 bilhões para 74,65 bilhões), enquanto o ativo total 

passou por um incremento de 16,38% (de R$ 49,59 para R$ 57,71).  

  Em paralelo, a gestão adotou medidas estruturantes, elencadas pela SGCE à P009, que 

contribuem para a materialização do Equilíbrio e de outras diretrizes da LRF. Ressaltamos, em 

especial: 

● A Lei nº 6.852/2021, alterou a Lei nº 3.344/2001 que disciplina o Regime Próprio de 

Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro. As 

principais alterações visam à adequação das regras municipais à Emenda Constitucional 

nº 103/2019, com vistas ao equilíbrio atuarial e financeiro do FUNPREVI; 

● Foi promulgada a Lei nº 6.982/2021, que instituiu Regime de Previdência Complementar 

no Município do Rio de Janeiro. O novo regime possibilita a adoção do teto de benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social; 

● O Poder Executivo também encaminhou o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2021, 

atualmente em tramitação, que define novas regras para a aposentadoria dos servidores 

públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município;  

● Com a promulgação da Lei nº 7.000/2021, novas medidas e regras foram estabelecidas 

no sistema tributário municipal, para melhoria do ambiente de negócios na Cidade do Rio 

de Janeiro, com destaque para: incentivo à regularização de débitos fiscais; benefícios 

para os adimplentes do IPTU; simplificação da legislação e de procedimentos; e revisão 

de benefícios fiscais; 

● A Lei Complementar Municipal nº 238/2021 regulamentou, no âmbito do Município do Rio 

de Janeiro, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, prevista na Lei Federal nº 

13.874/2019. A legislação municipal simplificou regras para abertura de novos negócios 

de baixo risco no Município; e 

● Com a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 235/2021, foram estabelecidas 

normas adicionais de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 

utilizando-se de mecanismos de controle com o objetivo de preservar o equilíbrio das 
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contas públicas. O novo regime fiscal é ancorado em metodologia de análise de saúde 

fiscal proposta pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), disparando “gatilhos” com 

medidas corretivas e vedações, visando estabilidade das finanças da Prefeitura no médio 

e longo prazo; 

  O quadro fático se coaduna com a essência da Lei de Responsabilidade Fiscal, exposada 

por meio do seu art. 1º, §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.” 

Portanto, restou preponderantemente delimitada uma conjuntura de maior equilíbrio ao 

fim do exercício de 2021. 

6.3. Controle Qualitativo 

 

Leciona Doris de Miranda que: 

“o apontamento referente à responsabilidade intergeracional das finanças públicas possui o mérito 

de resgatar a relevância da dimensão financeira do Estado para a efetivação dos direitos 

fundamentais a que lhe compete garantir. (...) Nesse cenário, as tarefas públicas, e por 

consequência também as finanças a elas correlatas, voltam-se à ‘rentabilidade, efetividade e 

eficiência dos resultados’. 

(...) a avaliação deve extrapolar a mera análise quantitativa do gasto (se se atendeu a índices 

constitucionais mínimos existentes em áreas específicas, como saúde e educação ou apenas se 

houve uma adequada conformação legal, avaliando-se sua mera eficácia). Necessário se mostra 

também o exame dos índices de desempenho durante o período em questão, mensurando o 

resultado alcançado.  

(...) Nesse contexto, redimensiona-se o papel do controle, em especial o controle técnico, que deve 

não apenas coibir governos descompromissados com a elevação sobejante da dívida pública, como 

também orientar sua atuação para aumentar a qualidade do gasto público, possibilitando um 

aperfeiçoamento do custo-benefício e dos resultados alcançados com uma mesma despesa.” 

 

  Nessa linha, do exame dos apontamentos da CAD quanto ao Resultado do Desempenho, 

destacamos alguns pontos que caracterizam oportunidades de melhoria: 
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1. A ausência de descrição da metodologia de cálculo da maioria dos indicadores e da fonte 

de dados do PPA 2018-2021;  

2. A ausência de mensuração de indicadores, que segundo relato do Corpo Técnico, não se 

trata de fato recente e 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; 

3. Nos últimos 5 anos, 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. Observa-se que as contratações emergenciais foram uma prática usual, 

haja vista que das 136 contratações celebradas em 2021, 124 foram emergenciais, 

equivalente 91,1%; 

4. Acerca das metas físicas, alguns resultados revelaram um possível problema de 

eficiência, uma vez que os valores empenhados alcançaram níveis satisfatórios em 

relação ao previsto, entretanto, o cumprimento das metas físicas não conseguiu 

acompanhar tais níveis; 

5. Os Programas '0305 - Ações e Programas de Saúde e Linhas de Cuidado' e '0318 - 

Infraestrutura e Gestão do SUS apresentaram execução orçamentária acima de 70% em 

todas as suas ações, mas a maior parte destas não alcançou nível satisfatório de 

execução física (entre 70 e 130%); 

6. O Programa '0332 - Desospitalização - Atenção Domiciliar ao Idoso' exibiu execução 

orçamentária acima de 70% para todas as suas ações, mas estas não atingiram nem 70% 

das metas físicas; 

7. As ações 'Adquirir equipamentos para as Unidades de Vigilância em Saúde' (Programa 

0308) e 'Adquirir Equipamento para Unidades de Atenção Primária à Saúde' (Programa 

0330) tiveram execução orçamentária, mas não execução física: 2 de 6 ações que 

envolviam aquisição de mobiliário e equipamentos, 5 ações envolvendo obra, reforma, 

construção e ampliação e 2 ações sobre distribuição de medicamentos e treinamento 

alcançaram 0% das metas físicas; 

8. Outros exemplos que tiveram resultados insatisfatórios quanto às metas físicas, mas a 

execução orçamentária foi de 100% em 2021: o produto ‘4379 – Equipamento Adquirido’, 

da Ação ‘1888 - Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Vigilância em Saúde’ 
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tinha como previsão a aquisição de 1 equipamento para 2021, mas adquiriu 299 unidades 

(29.900% a mais que o previsto); 

9. Dentre os indicadores com resultados insatisfatórios em 2021, merecem destaque: 

a. ‘0462 – Número de Pacientes Atendidos pelo PADI no Ano’: esse indicador refere-

se à atenção domiciliar ao idoso e atingiu apenas 26% da meta estabelecida em 

2021.  

b. ‘0645 – Número de Casos de Sífilis Congênita’: atingiu apenas 41% da meta 

estabelecida em 2021 e foi o pior resultado do quadriênio analisado. O número de 

casos da doença em 2021 foi 25,7% maior que no ano anterior; 

c. ‘0655 – Índice de Consultas Especializadas / Procedimentos Ambulatoriais – Média 

/ Alta Complexidade’: atingiu 42% da meta estabelecida em 2021 e esteve bem 

abaixo do melhor índice dos quatro anos analisados (2018: 75%). 

10. O Programa Modernização da Gestão e Melhoria da Infraestrutura na Educação, apesar 

de ser o segundo maior programa do orçamento da Educação, possui apenas um 

indicador (‘0577 – Taxa de unidades escolares com infraestrutura adequada’) e nos 

últimos dois anos não houve mensuração dessa taxa, o que contrasta com a sua 

relevância no orçamento da Função; 

11. A ação ‘2136 - Merenda escolar’ teve valor empenhado, no ano de 2021, 67,7% maior 

que o valor empenhado em 2019 (antes da pandemia), mas a execução física do produto 

desta ação, ‘0328 – Refeição servida’, foi de 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; 

12. A execução orçamentária do Programa Atenção Primária à Saúde ficou acima da média 

do nível de atingimento das metas físicas em relação ao planejado (92% contra 64%), 

indicando problemas de eficiência; 

13. A execução orçamentária do Programa Governança Hospitalar e Urgência e Emergência 

foi de 92% do orçamento final, enquanto a média do nível de atingimento das metas 

físicas foi de 48%, o que evidencia o desequilíbrio entre o planejamento e o realizado pela 

SMS; 

14. Apesar da importância do IDEB para a avaliação da educação no Rio de Janeiro, utilizá-lo 

como a única métrica para os indicadores do Programa Melhoria da Qualidade da 

Educação Carioca se mostra frágil. Ademais, cabe apontar que, apesar dos indicadores 
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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, referente ao IDEB realizado em 2019. 

Estas metas eram de 6,1 para os anos iniciais e 5,5 para os anos finais.  

15. Quanto às metas físicas do Programa Intervenções de Revitalização e Reestruturação 

Urbana, houve redução do nível médio de atingimento, passando de 86% em 2020 para 

75% em 2021. Essa média sofre influência dos extremos discrepantes, que pode ser 

consequência de previsão subdimensionada e gera aumento do nível de atingimento. 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).  

16. Os cortes no Programa Controle de Enchentes são mais expressivos em termos absolutos: 

o orçamento de 2018 foi de R$ 182 milhões e, 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.  

17. O Programa ‘0500 – Carioquinhas nas creches e pré-escolas’ reduziu seu orçamento em 

97%, entre 2020 e 2021, e não teve nenhum empenho em 2021.  

18. Houve 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 a ̀ 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. 

19. Constatou-se na Função Habitação 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 a ̀ despesa fixada para todos os exercícios em tela. 

20. Sobre o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) foram detectados as seguintes 

fragilidades em fiscalização promovida por esta Corte de Contas:  
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a. 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;  

b. Implementação: a maioria dos programas e ações propostos no PMUS ainda não 

foram implantados ou sequer iniciados, devido, sobretudo, ao curto intervalo de 

tempo desde a instituição do Plano, à insuficiência de recursos financeiros e à falta 

de prioridade dada ao tema pela PCRJ;   

c. 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;  

d. 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   

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. 

f. Nenhuma das 26 ações previstas no PMUS foi concluída: o índice de 

implementação foi nulo.  

 

 Como destaques positivos, sobrelevamos: 

 Função educação - de acordo com os dados do Inep, a taxa de distorção série-idade do 

ensino fundamental da rede diminuiu em comparação com 2020: de 17,8% para 14,3%. 

Esse indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade superior 
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à idade recomendada, considerando um sistema educacional seriado, no qual existe uma 

adequação teórica entre série e a idade do aluno. 

 

 Programa Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos - 99% do nível de execução 

orçamentária atingido no período alcançou os mesmos níveis realizados em 2018 e 2019, 

o que denota um comprometimento da Comlurb no alcance de alto grau de execução do 

orçamento disponível para o programa. 

 

 Conserva Rio - Os 6 produtos da Ação ‘2778’ obtiveram média de 103% 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 final. Esse apontamento pode indicar aumento de eficiência dos processos 

de conservação na Municipalidade. 

 

 Programa Integrado de Fomento à Cultura - O nível de execução em 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, a SMC empenhou R$ 85 milhões (94%), 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.  

 

 Rio + verde - 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 

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

(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. 

 

 Segurança pública - a execução orçamentária ficou acima de 90%, evidenciando uma boa 

gestão dos recursos disponibilizados para o órgão. Esse resultado foi influenciado pelo 

programa ‘0382 - Gestão administrativa - Rio seguro e vigilante’ com 94,8% do orçamento 

total da função.No que tange ao IEGM: teve recuperação, passando de 52,27 pontos, C+, 
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em 2020, para 63,47, B, em 2021. A dimensão i-Educ se recuperou e teve influência 

positiva de cerca de oito pontos. 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). 

 

 No que concerne às ações para enfrentamento da pandemia de Covid-19 - A campanha 

de vacinação reduziu a gravidade dos casos e consequentemente a taxa de internação 

por Covid-19 entre os vacinados. 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. 

Em paralelo, a gestão adotou medidas estruturantes, elencadas pela SGCE à P009. 

Ressaltamos, em especial: 

 

 Autorização para Operação de Crédito BIRD - A CMRJ, via Decreto Legislativo nº 1.529, de 

15 de dezembro de 2021, autorizou a Prefeitura a contratar operação de crédito com o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) até o valor de US$ 

140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de dólares), na modalidade Development 

Policy Loan (DPL) - empréstimos para Políticas de Desenvolvimento com a garantia da 

União; 

 

 Auxílio Empresa Carioca - A Lei nº 6.847, de 25 de março de 2021, possibilitou a 

concessão de auxílio no valor de até um salário mínimo por empregado (limitado a cinco 

empregados), às pessoas jurídicas enquadradas no “Simples Nacional”11, pago de forma 

proporcional ao período de suspensão das atividades empresariais ocasionadas pela 

pandemia. A CMRJ aprovou via Decreto Legislativo nº 1.455, de 24 de março de 2021, a 

destinação de R$ 30 milhões de recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio 

de Janeiro (FECMRJ) ao Tesouro Municipal para esta iniciativa. Até o encerramento do 

exercício de 2021, foram transferidos R$ 10 milhões em auxílios para empresas 

enquadradas na Lei nº 6.847/2021.  

 

 Programa Auxílio Carioca - Em março de 2021, foi instituído via Decreto Rio n.º 

48.655/2021 o programa auxílio carioca que teve por objeto conceder apoio financeiro às 

famílias em situação de vulnerabilidade social e outros grupos, de forma emergencial, 

visando mitigar o impacto socioeconômico e de vulnerabilidade social da população 
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Carioca, à luz dos efeitos da pandemia da Covid-19. A CMRJ aprovou, via Decreto 

Legislativo n.º 1.456, de 07 de abril de 2021, a destinação de R$ 25 milhões de recursos 

do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ) ao Tesouro Municipal 

para esta iniciativa. Até o encerramento do exercício de 2021, foram transferidos R$ 7,9 

Milhões 14 para o programa; 

 

 Lei da Liberdade Econômica - A Lei Complementar Municipal nº 238/202115 

regulamentou, no âmbito do município do Rio de Janeiro, a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, prevista na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 201916. 

A legislação municipal simplificou regras para abertura de novos negócios de baixo risco 

no município; 

 

 Observatório Econômico do Rio - Instituído pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), o Observatório Econômico do Rio17 tem 

como finalidade ser um ambiente para acesso de dados, análises e estudos com foco 

exclusivo na economia do Rio de Janeiro. O Observatório conta com base de informações 

de diversas fontes (IBGE, BCB18, FGV, IPP19, entre outros) sobre economia do Rio de 

Janeiro. Pelo Observatório, foi criado o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio) 

com o objetivo de acompanhar mensalmente o comportamento da economia carioca 

relacionado ao setor de serviços, principal segmento da economia do município. É 

possível também encontrar notas técnicas, boletins econômicos e estudos especiais 

referentes ao desenvolvimento e conjuntura econômica da cidade.  

 

6.4. Controle Preventivo da Dívida Pública 

 

Por promoção do Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o exposto alhures, 

compreendemos também o endividamento sustentável.  

Segundo Doris de Miranda Coutinho, o princípio clássico do equilíbrio orçamentário vem 

sendo redimensionado, “passando a compreender em seu âmbito uma perspectiva de 

endividamento sustentável no médio e no longo prazo. Correlatamente, advém um novo rigor 

com a responsabilidade fiscal, que exige um compromisso com a redução de despesas públicas 

com vistas ao fortalecimento das forças da economia de mercado e sua consequente geração 
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de riqueza tributável e o aumento do controle das finanças públicas, sobretudo com relação aos 

resultados, orientado a inibir a má administração pública67.” (Grifo nosso) 

Do exame do relatório técnico da CAD e da manifestação da SGCE, exsurge visível 

atenção da gestão ao tema aqui tratado. Consoante reportado à P009 e à P007: 

● O Município, que vinha apresentando crescente insuficiência financeira desde o exercício 

de 2017, demonstrou, no exercício de 2021, uma suficiência de R$ 559,67 milhões; 

● 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); 

● O índice de liquidez corrente apresentou 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; 

● A Despesa Total com Pessoal apresentou uma diminuição da proporção apurada, de 

59,20% da Receita Corrente Líquida (RCL) no exercício anterior para 45,50% em 2021, 

alcançando um percentual abaixo do limite de alerta estabelecido no art. 59, § 1º, II, da 

LRF; 

● No Poder Executivo, a Despesa Total com Pessoal no exercício sob análise (R$ 12,99 

bilhões) correspondeu a 42,31% da RCL, representando redução em relação ao execício 

de 2020 (56,24%). Retornou-se, assim, ao limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea 

“b” da LRF; 

● Foi observada a Regra de Ouro, prevista no art. 167, III da CRFB e art. 12, §2º, da LRF; 

● As receitas realizadas com operações de crédito somaram, no exercício de 2021, 2,06% 

da Receita Corrente Líquida. Abaixo, portanto, do limite de 16% previsto no art. 30, I, da 

LRF combinado com o 

● art. 7º, I, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal; 

● O Município não efetuou operações de crédito por antecipação de receita orçamentária 

(ARO) no exercício de 2021; 

                                            
67 COUTINHO, Doris de Miranda. Prestação de Contas de Governo. Belo Horizonte: Fórum, 2020.  P. 162. 
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● O Município não concedeu garantias nem recebeu contragarantias no exercício de 2021; 

● O total da dívida consolidada líquida, R$13,16 bilhões, não ultrapassou o limite de 120% 

da Receita Corrente Líquida (corresponde a 42,83% da RCL), em conformidade com o art. 

30, I, da LRF combinado com o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal; 

● O comprometimento com o serviço da dívida alcançou 8,28% da Receita Corrente Líquida 

em 2021, não excedeu, por conseguinte, o limite de 11,5% da RCL delimitado pelo art. 

7º, II da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal; e 

● O passivo atuarial do FUNPREVI, responsável pela maior participação no endividamento 

total do Município (40,13%), apresentou um decréscimo de 21,60% em comparação com 

2020. 

Em paralelo, a gestão adotou medidas estruturantes, elencadas pela SGCE à P009, que 

contribuem para a materialização do endividamento sustentável. Ressaltamos, em especial: 

● A Lei nº 6.852, de 14 de abril de 2021, alterou a Lei nº 3.344/2001 que disciplina o Regime 

Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de 

Janeiro. As principais alterações visam à adequação das regras municipais à Emenda 

Constitucional nº 103/2019, com vistas ao equilíbrio atuarial e financeiro do FUNPREVI; 

● Foi promulgada a Lei nº 6.982, de 29 de junho de 2021, que instituiu o Regime de 

Previdência Complementar no Município do Rio de Janeiro. O novo regime possibilita a 

adoção do teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

● O Poder Executivo também encaminhou o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2021, 

atualmente em tramitação, que define novas regras para a aposentadoria dos servidores 

públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município;  

● Com a promulgação da Lei nº 7.000, de 23 de julho de 2021, novas medidas e regras 

foram estabelecidas no sistema tributário municipal, para melhoria do ambiente de 

negócios na Cidade do Rio de Janeiro, com destaque para: incentivo à regularização de 

débitos fiscais; benefícios para os adimplentes do IPTU; simplificação da legislação e de 

procedimentos; e revisão de benefícios fiscais;  

● Com a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 235/2021, foram estabelecidas 

normas adicionais de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 

utilizando-se de mecanismos de controle com o objetivo de preservar o equilíbrio das 

contas públicas. O novo regime fiscal é ancorado em metodologia de análise de saúde 
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fiscal proposta pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), disparando “gatilhos” com 

medidas corretivas e vedações, visando estabilidade das finanças da Prefeitura no médio 

e longo prazo; 

● Foi instituído o Observatório Econômico do Rio pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), que tem como 

finalidade ser um ambiente para acesso de dados, análises e estudos com foco exclusivo 

na economia do Rio de Janeiro. O Observatório conta com base de informações de 

diversas fontes (IBGE, BCB, FGV, IPP, entre outros) sobre economia do Rio de Janeiro. Pelo 

Observatório, foi criado o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio) com o 

objetivo de acompanhar mensalmente o comportamento da economia carioca 

relacionado ao setor de serviços, principal segmento da economia do município. É 

possível também encontrar notas técnicas, boletins econômicos e estudos especiais 

referentes ao desenvolvimento e conjuntura econômica da cidade. 

 Os dados apresentados demonstram, assim, a atenção conferida, inclusive 

preventivamente, ao tema endividamento municipal e, por conseguinte, um caráter mais 

sustentável do endividamento. 

 

6.5. Opinamento 

 

Diante do exposto, e considerando o balanço positivo apurado a partir do exame da 

observância das normas constitucionais, legais e regulamentares na execução do orçamento; da 

efetivação dos programas previstos; do cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos 

pela LRF, de modo a exprimir a posição orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; bem 

como da evidenciação do compromisso com o bom desempenho das intervenções públicas e 

com o endividamento sustentável, com fulcro no art. 29 da Lei Municipal nº 289/1981, combinado 

com o art. 188, III, da Deliberação TCMRJ nº 266/2019, opinamos: 

 

 Em consonância com o Corpo Técnico: 

 

(1) Pela emissão de parecer prévio pela aprovação das Contas de Governo concernentes ao 

Exercício de 2021, apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito em exercício, 

Eduardo da Costa Paes; e 
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(2) Pela incorporação das determinações, recomendações, ressalvas e alertas sugeridos pela 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento/SGCE, que constam da peça P007. 

 

 

 Adicionalmente: 

 

(3) Pela emissão de recomendação: 

 

(3.1) Quanto à necessidade de contribuir no processo de implementação da Agenda 

2030, adotando, medidas efetivas para o mapeamento e a vinculação dos 

programas governamentais contidos nas leis orçamentárias às metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com observância dos indicadores 

disponibilizados; 

 

(3.2) Diante do concluído pela CAD quando do monitoramento das deliberações, 

quanto à necessidade de conferir especial atenção, mediante confluência de 

esforços, no sentido de acolher e efetivar as proposições que vierem a ser 

emitidas neste processo, precipuamente em razão da baixa adesão ao 

deliberado no Parecer Prévio referente ao exercício de 2020, e tendo em vista 

o teor dos itens 38.6.4 e 38.2 da Resolução 1/2021 da ATRICON. 

 

(4) Pelo registro, no parecer prévio, das oportunidades de melhoria arroladas nos itens 1 a 

20 do Tópico 6.3 da Conclusão deste parecer. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2022. 

 

Antonio Augusto Teixeira Neto 

Procurador 

 

Processo TCMRJ 040/100753/2022 - e-Ref P00014, Pág. 130ArquivoID 1429141 - Verificador 38ea479f-cd9b-46cf-9572-ca2ac3b2450a

Assinado digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO em 10/06/2022


