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Parecer Prévio – Síntese ao Cidadão 

O objetivo do presente documento é, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e em prol da transparência da gestão pública municipal, apresentar a versão simplificada do 

Parecer Prévio referente à prestação de contas de Governo de 2021, a fim de fomentar o 

exercício do controle social.  

1 Introdução 
Contas de Governo do Prefeito do Rio de Janeiro 
No exercício de 2021, o comando do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro foi 

exercido pelo Sr. Eduardo da Costa Paes, sendo este o seu primeiro ano de mandato, que se 

encerrará em 2024.  

PERGUNTA 
QUEM JULGA AS CONTAS DO PREFEITO DO RIO DE JANEIRO?  

RESPOSTA 
As contas do Prefeito do Rio de Janeiro são julgadas anualmente pela Câmara Municipal após 

emissão de Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. O Parecer 

Prévio do TCMRJ só poderá ser contrariado por decisão de ⅔ dos vereadores.   

PERGUNTA 
QUAL O PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO?   

RESPOSTA 
No âmbito municipal, as contas são apresentadas pelo Prefeito concomitantemente à Câmara 

Municipal e ao Tribunal de Contas, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ao 

reverso, caso a prestação de contas não seja apresentada dentro do prazo legal, compete à 

Câmara Municipal proceder à tomada de contas do Prefeito.   

PERGUNTA 
O QUE DEVE SER EVIDENC IADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO?   

RESPOSTA 
De forma global, as contas do Chefe do Poder Executivo (Contas de Governo) demonstram o 

retrato da situação fiscal da unidade federativa e revelam o cumprimento do orçamento, dos 

planos de governo e dos programas governamentais, evidenciando os níveis de endividamento e 

o atendimento aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, 

educação e gastos com pessoal, expressando os resultados da atuação governamental. 



PERGUNTA 

QUAL O PRAZO PARA EMISSÃO DO PARECER PRÉVIO PELO TCMRJ?  

RESPOSTA 

A Constituição Federal de 1988 reserva ao Tribunal de Contas a missão de apreciar, mediante 

parecer prévio conclusivo, as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo dentro 

de 60 dias após o seu recebimento. 

 

 

PERGUNTA 

O QUE DEVE CONSTAR NO PARECER PRÉVIO DO TCMRJ?  

RESPOSTA 

O Parecer Prévio deve fornecer informações necessárias para avaliação do desempenho 

orçamentário, financeiro, patrimonial e fiscal do governante durante seu mandato, em linguagem 

de fácil entendimento, que permita a compreensão do conteúdo pelos cidadãos, em especial 

sobre o desempenho da execução das políticas públicas.  

Ademais, o referido exame consubstancia etapa fundamental no processo de controle externo da 

gestão pública brasileira, pois oferece ao Poder Legislativo elementos técnicos essenciais para o 

julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo e a formação de juízo dos cidadãos quanto 

aos seus eleitos, contribuindo, assim, para a legitimidade na representação democrática e maior 

responsiveness do mandatário. 

PERGUNTA 

O QUE ACONTECERÁ CASO AS C ONTAS SEJAM REJEITADAS?  

RESPOSTA 

A rejeição das Contas de Governo não gera, por si só, a aplicação de penalidades. Entretanto, a 



natureza das irregularidades detectadas no exame e julgamento das contas poderá desencadear 

a abertura de processos judiciais ou administrativos cabíveis para apuração dos fatos e 

consequente responsabilização.  

PERGUNTA 

COMO SABER MAIS SOBRE O PROCESSO DE EXAME DAS CONTAS DO 

PREFEITO?  

RESPOSTA 

Com objetivo de deixar mais amigável o entendimento do processo de julgamento das contas do 

Prefeito e a sua importância para a sociedade carioca, foi elaborado um vídeo institucional pelo 

TCMRJ contemplando os principais pontos referentes ao tema.  

Assista em:  www.youtube.com/audiovisualtcmrj 

 

 

 

Principais Pontos 
 

 

1. As contas foram encaminhadas dentro do prazo de 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa, em atendimento ao limite temporal fixado no 
§1º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro; 

 

2. As contas foram encaminhadas contemplando os Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e o 
relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder 
Executivo sobre a execução do orçamento de que trata § 3° do art. 254 da 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e por outros elementos 
previstos em lei específica, no RITCMRJ e em ato próprio, em atendimento 
ao previsto no § 2º do art. 29 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

 

3. As contas foram encaminhadas com Certificado de Auditoria nº 
062/2022, emitido pelo Auditor Geral da Controladoria Geral do Município 
na modalidade PLENO.  



2 Gestão Orçamentária 

Planejamento e Execução orçamentária 
 

O orçamento do Município para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 6.842, de 

29 de dezembro de 2020, estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 31,27 bilhões.  

Durante o exercício foram incorporados ao orçamento créditos adicionais no montante de R$ 

22,18 bilhões, efetuados cancelamentos de R$ 18,07 bilhões, obtendo-se uma despesa 

autorizada final de R$ 35,38 bilhões. 

Os acréscimos ao orçamento são decorrentes do superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial (R$ 548 milhões), excesso de arrecadação (R$ 3,11 bilhões) e recursos recebidos 

com destinação específica (R$ 453 milhões), totalizando o montante de R$ 4,11 bilhões. 

PERGUNTA 
QUAL FOI O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO OBSERVADO EM 2021?  

RESPOSTA 

O resultado orçamentário é apurado confrontando-se a receita arrecadada com a despesa 

empenhada ao longo do exercício.  

No decorrer de 2021, foram arrecadadas receitas no montante de R$ 37,48 bilhões e realizadas 

despesas de R$ 32,44 bilhões, resultando em um superávit orçamentário de R$ 5,03 bilhões, 

sendo este o maior entre as capitais do Brasil.  

 

Gráfico 1. Resultado Orçamentário de 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo de 2021 
Valores em R$ 
Elaboração própria 

 

Gráfico 2. Evolução resultado orçamentário  
Valores R$ milhões, atualizados pelo IPCA-e médio do período 

 

 



Gráfico 3. Resultado orçamentário das principais capitais do país 
Fonte: SINCOFI 
Elaboração própria 

 

 

PERGUNTA 

QUAL FOI O DESEMPENHO DA ARRECADAÇ ÃO DAS RECEITAS EM 2021 ? 

RESPOSTA 

A realização de receitas superou o montante previsto em 19,85%, contribuindo para a ocorrência 

de um superávit de arrecadação da ordem de R$ 6,21 bilhões.  

No que se refere às categorias econômicas, as receitas correntes alcançaram 121,45% do 

previsto, apresentando um desempenho muito acima da estimativa em quase todas as origens. 

As receitas com melhores desempenhos diante da previsão foram as Receitas Patrimoniais, com 

uma arrecadação de R$ 4,26 bilhões acima da meta, e as Transferências Correntes, que 

superaram o previsto em R$ 1,69 bilhão. Também apresentaram desempenho acima do esperado 

as Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, com uma arrecadação de R$ 

966,132 milhões superior ao previsto.  

Figura 1. Previsão x Arrecadação  
Valores em R$ bilhões 
Elaboração própria 

 

 

 



Gráfico 4. Receita Patrimonial 2020 e 2021 
Fonte: Prestações de Contas de Governo de 2020 e 
2021 
Valores em R$, atualizados pelo IPCA-e médio do período 
Elaboração própria 

 
 

Gráfico 5. Transferências Correntes – 2020 x 2021  
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ 
Elaboração própria 

 

 

 

PERGUNTA 
QUAL FOI A EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS EM RELAÇÃO AOS 

ANOS ANTERIORES?  

RESPOSTA 

Nos exercícios de 2017 a 2019, registra-se que as receitas correntes vinham apresentando um 

crescimento acima da inflação, o que não ocorreu em 2020, quando os efeitos causados pela 

pandemia provocaram um pequeno decréscimo arrecadatório de 0,56% nessa categoria de 

receitas.  

No entanto, no exercício de 2021, as receitas voltaram a apresentar um crescimento, registrando 

um aumento de 17,68% em relação ao período anterior, e de 32,91% no acumulado dos últimos 

cinco anos. 

No que tange às receitas de capital, destaca-se que, após expressivas arrecadações nos anos de 

2015 e 2016, em função da captação de recursos destinados à melhoria da infraestrutura da 

cidade e em decorrência da realização de grandes eventos esportivos, nota-se uma contínua 

redução no ingresso dessas receitas, a partir do exercício de 2017, que se confirmou em 2021. A 

arrecadação das receitas de capital foi 63,79% inferior em relação ao exercício de 2020.          

 

 



Figura 2. Receitas 2020 x 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$  
Elaboração própria 

 

Gráfico 6. Evolução da Receita de 2017 a 2021 
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IPCA-e médio do período 
Elaboração própria 

 

PERGUNTA 
QUAL FOI O MONTANTE DE DESPESAS REAL IZADAS NO EXERCÍCÍO DE 2021 ? 

As despesas empenhadas no exercício de 2021 somaram R$ 32,44 bilhões, em face da dotação 

disponível de R$ 35,38 bilhões.  As despesas correntes representam o maior volume de gasto do 

Município, retratando 94,45% do executado. Já as despesas de capital correspondem a 5,55% do 

gasto do período. No que se refere aos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, estes 

corresponderam a 62,35% do total das despesas correntes. Em comparação com o exercício 

anterior, verifica-se um decréscimo real de 5,99% nesse grupo de natureza de despesa. Por sua 

vez, os Juros e Encargos da Dívida representaram 2,49% das despesas correntes. Em comparação 

com o ano de 2020 houve um crescimento, em termos reais, de 138,4%. No que se concerne às 

Outras Despesas Correntes, que representaram 35,15% da categoria econômica, observa-se um 

pequeno crescimento de 4,96% em relação a 2020.  As despesas de capital apresentaram um 

crescimento, em termos reais, de 9,43% em relação ao exercício anterior. No tocante aos 

Investimentos, houve um considerável decréscimo de 38,77% em relação a 2020.  

Figura 3. Dotação x Realização das despesas 
Fonte: Prestações de Contas de Governo  
Valores em R$ bilhões 
Elaboração própria 



PERGUNTA 
QUAL FOI A EVOLUÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS  EM RELAÇÃO AOS 

ANOS ANTERIORES?  

No comparativo da execução da despesa com o ano anterior, ficou evidenciado que houve um 

decréscimo, em termos reais, de 1,43% na realização da despesa.  

Observa-se que as despesas correntes vinham apresentando crescimento de 2017 a 2020, 

quando em 2021 apresentaram um decréscimo de 2,02%. Já as despesas de capital apresentaram 

comportamento irregular no período, apresentando em 2021 um crescimento real de 9,43% em 

relação a 2020. 

 

Figura 4. Despesas 2020 x 2021 
Valores em R$, atualizados pelo IPCA-e médio 

Elaboração própria 

 

Gráfico 7. Evolução da Despesa Corrente e de Capital de 
2017 – 2021 
Fonte: Prestações de Contas de Governo 

Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IPCA-e médio do período 

Elaboração própria 

 

 

PERGUNTA 
EM QUAIS FUNÇÕES DE GOVERNO SÃO REALIZADOS OS MAIORES GASTOS?   

RESPOSTA 
A classificação funcional da despesa indica a área de atuação governamental. As três principais 

funções que representam 63,69% da despesa executada em 2021 são Educação, Saúde e 

Previdência Social. 



Gráfico 8. Despesas por função de governo 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Elaboração própria 

Principais Pontos 
 

 1. O Orçamento do Município para o exercício de 2021, aprovado pela Lei 
Municipal nº 6.842, de 29 de dezembro de 2020, estimou as receitas e fixou 
as despesas em R$ 31,27 bilhões; 

 2. Durante o exercício foram incorporados ao orçamento créditos 
adicionais no montante de R$ 22,18 bilhões, efetuados cancelamentos de 
R$ 18,07 bilhões, obtendo-se uma despesa autorizada final de R$ 35,38 
bilhões; 

 3. A realização de receitas superou o montante previsto em 19,85%, 
contribuindo para a ocorrência de um superávit de arrecadação da ordem 
de R$ 6,21 bilhões (receita arrecadada R$ 37,48 bilhões – receita prevista 
R$ 31,27 bilhões); 

 4. A realização da receita superou a execução da despesa ocasionando um 
superávit orçamentário (receita arrecadada R$ 37,48 bilhões – despesa 
empenhada R$ 32,44 bilhões) de R$ 5,03 bilhões; 

 5. Aumento real na arrecadação da receita total de R$ 31,84 bilhões em 
2020 para R$ 37,47 bilhões em 2021; 

 6. Aumento real das receitas tributárias de R$ 13,71 bilhões em 2020 para 
R$ 14,08 bilhões em 2021; 



 7. Aumento real das receitas de impostos próprios de R$ 12,68 bilhões em 
2020 para R$ 13,44 bilhões em 2021; 

 8. Aumento real das receitas patrimoniais de R$ 318,21 milhões em 2020 
para R$ 4,59 bilhões em 2021; 

 9. Aumento real no recebimento de transferências correntes de R$ 11,59 
bilhões em 2020 para R$ 12,18 bilhões em 2021; 

 10. Redução da despesa total realizada de R$ 32,92 bilhões em 2020 para 
R$ 32,44 bilhões em 2021; 

 11. Redução da despesa de pessoal e encargos sociais de R$ 20,32 bilhões 
em 2020 para R$ 19,11 bilhões em 2021; 

 12. Redução da despesa com investimento de R$ 751,78 milhões em 2020 
para R$ 460,28 milhões em 2021, sendo o menor gasto com investimentos 
realizado nos últimos 10 anos. 

3 Gestão Fiscal 
Equilíbrio Fiscal 

A responsabilidade fiscal está pautada, basicamente, na manutenção equilibrada das 

principais variantes fiscais: dívida, despesas e receitas. Nesse sentido, ser 

administrativamente responsável significa manter as despesas em patamares suportáveis, 

obedecer à capacidade de pagamento nas contratações de empréstimos e, além de tudo, 

auferir todas as receitas de sua competência, com o devido acompanhamento e controle ao 

longo do exercício. 

PERGUNTA 
QUAL ERA A S ITUAÇÃO F ISCAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 2020?   

RESPOSTA 

De acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais elaborado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, o MRJ foi a capital que apresentou o pior cenário fiscal em 2020, considerando 

o resultado consolidado dos 9 indicadores referentes aos seguintes eixos fiscais: Endividamento; 

Solvência Fiscal; Autonomia Financeira; Financiamento dos Investimentos; Rigidez das Despesas; 

e Planejamento.  

(1) Endividamento: Capital mais endividada em percentual da RCL; 

(2) Solvência Geral (Despesa Bruta com Pessoal): Capital com maior gasto com pessoal em 



percentual da RCL; 

(3) Solvência Geral (Serviços da Dívida): Segunda capital com maior gasto com pagamento de 

dívida em percentual da RCL; 

(4) Rigidez das Despesas (Despesas de custeio): Capital com maior gasto com despesa de custeio 

em relação a despesa total; 

(5) Planejamento (Restos a Pagar): Capital com maior transferência de despesas do exercício que 

se encerra para o seguinte; 

(6) Planejamento (Disponibilidade de Caixa): Capital com a maior insuficiência de caixa do país. 

 

PERGUNTA 
QUAL A SITUAÇÃO FISCAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO  

ENCERRAMENTO DE 2021?  

RESPOSTA 

O panorama fiscal do MRJ, referente ao exercício de 2021, apresentou uma evolução positiva 

em praticamente todos os indicadores, decorrente, principalmente, do aumento das 

disponibilidades financeiras e da receita corrente líquida.  

Diante do exame das informações apresentadas nos autos, é possível concluir que houve uma 

sensível melhora nas finanças da Cidade, caracterizada principalmente pelo vultoso incremento 

na arrecadação (de R$ 31 bilhões em 2020 para R$ 37 bilhões em 2021) e pelo elevado superávit 

orçamentário de R$ 5,03 bilhões (sendo este o maior superávit verificado entre as capitais do 

Brasil no exercício de 2021). 

Tabela 1. Evolução dos indicadores fiscais 
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ milhões, nominais 

 Indicador  2017 2018 2019 2020 2021 

1 Receita Corrente Líquida – RCL  19.555 21.203 22.623 23.426 30.765 

2 Dívida Consolidada Líquida  14.284 15.388 15.150 18.329 13.162 

 Indicador Limite 2017 2018 2019 2020 2021 

3 Despesa de Pessoal Total 60% 56,29% 53,14% 57,27% 59,20% 42,26% 

4 Despesa de Pessoal do PE  54% 52,88% 50,12% 54,32% 56,24% 45,50% 

5 Dívida Consolidada Líquida  120% 73,04% 72,58% 66,97% 68,03% 42,83% 

6 Operações de Crédito 16% 5,07% 4,75% 0,79% 1,09% 2,06% 

7 Amortização, Juros e Encargos da Dívida 11,50% 8,63% 8,67% 8,22% 8,57% 8,28% 



PERGUNTA 

QUAL A VARIAÇÃO OCORRIDA NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 2021?   

RESPOSTA 

A Receita Corrente Líquida – RCL representa importante parâmetro para aferição de vários 

indicadores da gestão fiscal, como os limites com gastos de pessoal, endividamento público, 

operações de crédito, dentre outros. 

No exercício de 2021, atingiu o patamar de R$ 30 bilhões, apresentando um crescimento de 

21,62% comparativamente com o mesmo período de apuração anterior. 

Tal crescimento foi fortemente influenciado pelo recebimento dos recursos da Concessão de 

serviços de saneamento (CEDAE) que, por ser integrante do rol das receitas correntes, impactou 

diretamente a composição da RCL, ampliando, assim, a base de cálculo para diversos indicadores. 

A RCL também foi positivamente impactada pelo crescimento da arrecadação das receitas dos 

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

transferências de recursos do FUNDEB, do ICMS e dos royalties. 

Gráfico 1. RCL 2020 x 2021 
Fontes: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ bilhões 
Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Evolução da RCL – 2017 - 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ milhões, atualizados pelo IPCA-e do período 

Receita Corrente Líquida 

2017 2018 2019 2020 2021 

23.406 24.486 25.199 25.292 30.765 



PERGUNTA 

QUAL A VARIAÇÃO OCORRIDA NA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 2021?  

RESPOSTA 

Registre-se que a dívida consolidada do MRJ, após uma redução em 2019 (R$ 17 bilhões), 

apresentou expressivo aumento em 2020 (R$ 20,26 bilhões), principalmente em função da 

suspensão dos pagamentos determinada pela Lei Complementar nº 173/2020, voltando a recuar 

em 2021 (R$ 18,87 bilhões) com a retomada dos pagamentos.  

A dívida consolidada líquida - dívida consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as 

aplicações financeiras e os demais haveres financeiros - ao final do exercício de 2020, perfazia a 

quantia de R$ 18,33 bilhões e encerrou o exercício de 2021 com um montante de R$ 13,16 

bilhões, notadamente em razão do expressivo aumento nas disponibilidades de caixa.  

Tabela 3. Evolução da Dívida Consolidada – 2017 - 2021 
Valores em R$ mil 
Elaboração CAD 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Operações de Crédito  14.993.755  15.770.002  14.468.686  15.614.866  13.842.297  

Depósitos  2.184.559  1.884.686  1.772.996  1.705.760  1.604.100  

Outras  513.895  723.881  762.436  2.947.449  3.431.745  

Dívida Consolidada  17.692.209  18.378.569  17.004.118  20.268.075  18.878.141  

 

Gráfico 2. Dívida Consolidada Líquida  
Fonte: Prestações de Contas 
Valores em R$ milhões, nominais 

 



PERGUNTA 

QUAL O MONTANTE DE RENÚNCIAS DE RECEITAS CONCEDIDAS EM 2021?  

RESPOSTA 

O total da renúncia de receitas concedidas em 2021 totalizou R$ 2,33 bilhões, correspondendo 

a 16,54% da arrecadação das receitas tributárias e apresentando um aumento em relação ao 

período anterior de 15,87%. 

Registre-se que, do total de renúncias concedidas, 22,83% referem-se ao ISS, 15,57% ao IPTU e 

7,20% ao ITBI. 

É importante destacar que somente 1,82% do total dos valores relativos às renúncias de receitas 

apresentaram regionalização, sendo informado pela SMFP que foi realizada análise de cada caso, 

concluindo-se ora pela não aplicação de regionalização, ora pela impossibilidade de se obter o 

dado regionalizado por não haver sistema automatizado com tal funcionalidade. 

Cumpre assinalar que não houve previsão de compensação para nenhuma das renúncias 

promovidas, tendo sido informado pela SMFP que a renúncia foi considerada na estimativa da 

receita na Lei Orçamentária Anual, na forma do art. 12 da LRF, e que não afetará as metas dos 

resultados fiscais previstos nos anexos da LDO. 

Metas Fiscais 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, as Metas Fiscais “[...] representam os 

resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados 

pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio 

da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a 

elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da 

política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da 

limitação de empenho e de movimentação financeira.”. 

O cumprimento das metas fiscais de resultado primário e nominal possui caráter impositivo, 

somente sendo dispensado o seu implemento em caso de calamidade pública reconhecida 

pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese 

dos Estados e Municípios, conforme disposto no art. 65 da LRF. 



PERGUNTA 

AS METAS FISCAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL FORAM  

ATINGIDAS EM 2021?  

RESPOSTA 

Neste particular, registra-se que, no exercício de 2021, foi apurado um expressivo resultado 

primário (R$ 7,64 bilhões) e nominal (R$ 6,52 bilhões), superando de forma contundente as metas 

fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 506,35% e 659,91%, 

respectivamente. 

Gráfico 3. Resultados Primário e Nominal  
Fonte: Prestação de Contas de Governo 

Valores em R$  

 

Tabela 4.  
Resultado Nominal 
Fonte: Prestação de 
 Contas de Governo 
Valores em R$ mil  

 LOA 2021 Valor Incorrido em 2021 

Resultado Primário 1.260.300 7.640.530 

Juros (ativos - passivos) -402.377 -1.115.785 

Resultado Nominal 857.923 6.524.746 

PERGUNTA 

AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO FORAM ATINGIDAS EM 2021?  

RESPOSTA 

No âmbito das metas bimestrais de arrecadação, que são acompanhadas ao longo do exercício a 

fim de se verificar se a realização da receita será suficiente para cumprimento das metas de 

resultado primário e nominal, restou demonstrado que não houve atingimento das metas nos 2º 

e 3º bimestres, com uma insuficiência de arrecadação de R$ 161 milhões.  

Por outro lado, nos demais bimestres, o Município superou as metas de arrecadação em todos os 

períodos, terminando o exercício com um superávit arrecadatório de R$ 6,21 bilhões, não sendo, 

portanto, necessária a adoção das medidas de contingenciamento estabelecidas pela LRF. 



Gráfico 4. Metas bimestrais de arrecadação 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Elaboração própria 

Sustentabilidade Fiscal 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2021, a sustentabilidade fiscal 

passou a integrar o art. 163 da Constituição Federal. Com a alteração, os entes deverão 

conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis e que 

a elaboração e a execução de planos e orçamentos deverão refletir a compatibilidade dos 

indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida.  

Outra novidade trazida foi a necessidade de a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as 

diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável 

da dívida pública.    

Figura 1. Sintomas da crise fiscal  
Elaboração própria 

 



Nesta temática, insta salientar que o MRJ terminou o exercício de 2020 com atraso de 

pagamentos de fornecedores e até de despesa de pessoal. Já em 2021 foi observado o menor 

valor aplicado em investimentos nos últimos 10 anos. 

Por derradeiro, é imprescindível reforçar que a resiliência fiscal do gestor fazendário 

continuará sendo fator preponderante para o desenvolvimento da capacidade institucional de 

antecipar, absorver e reagir aos choques que impactam as finanças públicas municipais, 

levando em consideração os aspectos relacionados ao controle tanto da despesa quanto da 

receita, principalmente, dos atos que resultarem em criação de despesa obrigatória de caráter 

continuado e concessão de renúncia de receita. 

PERGUNTA 

QUAIS OS POSSÍVEIS RISCOS À SUSTENTAB ILIDADE F ISCAL DO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO?  

RESPOSTA 

(1) Comparando as metas fiscais de 2022 com a de 2024, constata-se que, em relação à receita 

total, considerando os valores constantes, uma redução expressiva de mais de R$ 2 bilhões (R$ 

37,53 bilhões em 2022 para R$ 35,45 bilhões em 2024).    

(2) O montante da renúncia de receita prevista para os exercícios de 2022, 2023 e 2024 são R$ 

1,45 bilhão, R$ 1,50 bilhão e R$ 1,56 bilhão, respectivamente. Apesar do volumoso valor de 

renúncias concedidas e do crescente impacto anual no poder arrecadatório do MRJ, o 

demonstrativo se limita a informar que o cumprimento das metas fiscais não será afetado, sem 

estabelecer nenhuma medida de compensação.    

(3) O Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 

(DOCC) revela a existência de uma reserva de R$ 1,41 bilhão para incremento das respectivas 

despesas. No entanto, ressalta-se que a margem decorre de um suposto aumento permanente 

de receita de R$ 8 bilhões previsto para 2022, sem que a origem do aumento fosse informada de 

forma detalhada. 

(4) O Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS evidenciou, em todos os exercícios 

abrangidos, a ocorrência de déficit financeiro no FUNPREVI, indicando que as despesas 

previdenciárias são maiores do que suas receitas. Por consequência, de acordo com a projeção 

atuarial, o montante do déficit financeiro do FUNPREVI atingirá, até 2030, o montante de R$ 

13,1 bilhões. 

Principais Pontos 
 

1. O resultado primário apurado pelo Município foi de R$ 7,64 bilhões, 
resultando em uma variação favorável em relação à meta de R$ 6,38 bilhões 
(506%); 



 

2. O resultado nominal obtido foi de R$ 6,52 bilhões, diante da meta 
estabelecida de R$ 858 milhões, com um descolamento de 660,53%; 

 

3. Aumento real da receita corrente líquida de R$ 25,29 bilhões em 2020 
para R$ 30,76 bilhões em 2021; 

 

4. O panorama fiscal do MRJ, referente ao exercício de 2021, apresentou 
uma evolução positiva em praticamente todos os indicadores fiscais, 
decorrente, principalmente, do aumento das disponibilidades financeiras e 
da receita corrente líquida em face de recebimento de recursos 
extraordinários da concessão de serviços de saneamento - CEDAE no 
montante de R$ 3,99 bilhões; 

 

5. O MRJ aderiu ao novo Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), 
instituído pela Lei Complementar nº 178/2021, o que permitirá a obtenção 
de empréstimos com garantia da União. Neste tocante, cumpre informar 
que a CMRJ, via Decreto Legislativo nº 1.529/2021, autorizou a Prefeitura 
a contratar operação de crédito com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) até o valor de US$ 140 milhões; 

 

6. O Anexo de Metas Fiscais 2022, considerando os valores constantes, 
evidencia uma perspectiva de redução expressiva de mais de R$ 2 bilhões 
na meta de arrecadação anual (R$ 37,53 bilhões em 2022 para R$ 35,45 
bilhões me 2024).  Por consequência, haverá a necessidade de um maior 
controle sobre o crescimento das despesas, principalmente as que impactam 
exercícios futuros, como as de natureza continuada de caráter obrigatório e 
com a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental; 

 

7. Um dos comandos expressos na Lei Complementar 235/2021 determina 
que cada órgão da Administração Direta e entidades da Administração 
Indireta deverá divulgar em meio eletrônico de acesso público o 
Demonstrativo do Planejamento Anual das Despesas de Custeio, para cada 
exercício financeiro, nos termos da regulamentação prevista no art. 39, a fim 
de demonstrar a compatibilização de suas despesas ao limite de poder de 
gasto definido. No entanto, destaca-se que, até a presente data, não houve 
a regulamentação da Lei Complementar neste tocante; 

 

8. É importante destacar que somente 1,82% do total dos valores relativos 
às renúncias de receitas apresentaram regionalização e assinalar que não 
houve previsão de compensação para nenhuma das renúncias promovidas. 



4 Gestão Financeira   
Equilíbrio Financeiro 
Preliminarmente, destaca-se que nem sempre um orçamento aprovado com igualdade entre 

as receitas previstas e as despesas fixadas garante o equilíbrio financeiro, pois, durante o 

exercício, pode ocorrer insuficiência de arrecadação (receita arrecadada menor que a 

prevista) ou excesso de despesas (realização de despesa maior que a autorizada), surgindo, 

assim, as obrigações financeiras (despesas vencidas sem caixa para pagar).   

PERGUNTA 
QUAL ERA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA C IDADE DO RIO DE JANEIRO EM  

2020?  

RESPOSTA 

Desde a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município do Rio de Janeiro nunca 

havia apresentado insuficiência financeira (despesas vencidas sem cobertura financeira), 

conforme constatado no último mandato do Chefe do Poder Executivo (2017 a 2020), encerrado 

com um caixa negativo de R$ 5,55 bilhões em 2020. 
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PERGUNTA 
QUAIS FORAM AS CAUSAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA 

EM 2020?  

RESPOSTA 

A insuficiência financeira de R$5,55 bilhões decorreu de três artifícios fiscais utilizados durante 

a gestão anterior (2017 a 2020):  

(1) superestimar a receita anual prevista na LOA, possibilitando a realização de despesa em um 

montante superior à receita arrecadada;  

(2) carregar quase toda a superestimativa na meta de arrecadação no 6º bimestre, inviabilizando 

a detecção de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira durante o 

exercício, conforme previsto no artigo 9º da LRF;  

(3) realizar despesas sem prévio empenho, ou seja, à margem do orçamento aprovado e, 

consequentemente, sem cobertura financeira. 

PERGUNTA 
QUAL A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO 

ENCERRAMENTO DE 2021?  

RESPOSTA 

Apesar do elevado desprovimento de caixa apurado em 2020 (R$5,55 bilhões de dívidas vencidas 

sem disponibilidade de caixa), o MRJ encerrou o exercício de 2021 com uma disponibilidade de 

caixa bruta de R$ 7,31 bilhões e obrigações financeiras de R$ 6,75 bilhões, resultando em uma 

disponibilidade de caixa liquida equivalente a R$ 559 milhões. 

Figura 2. Disponibilidade de Caixa 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ 
Elaboração própria 

 

 
 



PERGUNTA 

QUAIS FORAM  AS CAUSAS DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA EM  

2021?  

RESPOSTA 

Como principais causas para a guinada no fluxo de caixa da Prefeitura foram identificadas: 

(1) Ingresso de receitas patrimoniais extraordinárias provenientes da participação do Município 

na concessão de serviços de saneamento - CEDAE - R$ 3,99 bilhões; 

(2) Aumento real na arrecadação dos impostos municipais (IPTU, ISS e ITBI) em 7,40 % (de R$ 

11,21 bilhões para R$ 12,04 bilhões) e das transferências correntes em 5,12% (de R$ 11,59 

bilhões para R$ 12,18 bilhões), com destaque para as transferências do FUNDEB que tiveram um 

crescimento de 21,22% (de R$2,92 bilhões para R$3,54 bilhões); 

(3) Redução das despesas totais do exercício (já descontados os efeitos da inflação) em 1,44% (de 

R$ 32,91 para R$ 32,44 bilhões), com destaque para despesa de pessoal e encargos sociais (de 

R$ 20,32 bilhões para R$ 19,10 bilhões) e investimentos (de R$ 751,68 milhões para R$ 460,28 

milhões), que tiveram reduções nominais de 5,99% e 38,77%, respectivamente; 

(4) Redução das obrigações financeiras do exercício decorrente de cancelamentos de restos a 

pagar no montante de R$1,5 bilhão e do parcelamento de R$ 622,93 milhões referentes às 

obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar em 10 cotas anuais por imposição 

legislativa.  

Gráfico 5. Evolução da disponibilidade de caixa 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em bilhões 
Elaboração própria 

 

 



PERGUNTA 

QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO 

FINANCEIRO DA CIDADE?  

RESPOSTA 

Em que pese a situação financeira ter apresentado avanços em relação ao exercício anterior, cabe 

advertir sobre o possível implemento de despesas em face dos seguintes fatores: 

(1) as restrições no tocante ao crescimento dos gastos com pessoal previstas na Lei 

Complementar nº 173/2020 não estão mais vigentes; 

(2) o crescente aumento das despesas previdenciárias que obrigará o Município do Rio de Janeiro 

a aportar ainda mais recursos financeiros adicionais para quitar as obrigações do FUNPREVI, seja 

via aporte financeiro ou por meio contribuição suplementar, além das receitas provenientes de 

royalties de petróleo e alienação de bens; 

(3) Em paralelo, sob a perspectiva arrecadatória, os valores ainda a receber decorrentes da 

concessão de serviços de saneamento da CEDAE não ostentarão a mesma grandeza dos 

percebidos em 2021, conforme demonstrado na planilha a seguir: 

 

 

Principais Pontos 
 

1. A disponibilidade de caixa líquida evoluiu de uma insuficiência financeira de 
R$ 5,5 bilhões em 2020, para uma suficiência financeira de R$ 559 milhões em 
2021; 

 

2. Não houve superestimava da previsão da receita total e das metas bimestrais 
de arrecadação como ocorrida em anos anteriores; 

 

3. A realização de despesas sem prévio empenho pelos órgãos da Administração 
Direta, só no exercício de 2021, foi de R$ 467,86 milhões; 

 

4. O estoque de despesas sem prévio empenho não regularizadas atingiu o 
montante de R$ 2,43 bilhões; 

 

5. A despesa realizada com pagamentos de despesas de exercícios anteriores foi 
de R$190,60 milhões; 



 

6. A despesa realizada com juros e multas no exercício atingiu o montante de R$ 
730,17 milhões, sendo R$ 24,86 milhões não decorrentes de contrato de 
empréstimos; 

 

7. A despesa realizada com sentenças judiciais, indenizações e restituições 
totalizou o montante de R$ 852,66 milhões; 

 

8. Houve descumprimento do art. 60 da Lei nº 4.320/64 que obriga o 
empenhamento prévio de todas as despesas realizadas pela Administração 
Pública; 

 

9. Não foram obtidas evidências do efetivo cumprimento da ordem cronológica 
de pagamento, prevista no art. 5º, caput, da Lei nº 8.666/1993. 

5 Gestão Patrimonial 
A gestão patrimonial compreende o registro e a evidenciação da composição do patrimônio 

do ente público, devendo ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações 

patrimoniais. 

Neste contexto, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação do patrimônio da entidade pública por meio de contas 

representativas, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação.  

PERGUNTA 
QUAL A COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

2021?  

RESPOSTA 

Em termos contábeis, o Patrimônio é composto pelo ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações). 

De acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado referente ao exercício financeiro de 2021, o 

ativo total do MRJ somou o valor de R$57,71 bilhões, enquanto o passivo apresentou o total de 

R$ 74,65 bilhões, resultando em um Patrimônio Líquido (ativo – passivo) de R$ 16,94 bilhões 

negativos, significando que as obrigações superam os bens e direitos do Município.  

 

 

 



Tabela 5. Balanço Patrimonial Consolidado 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ mil 

 

PERGUNTA 
O QUE CONTRIBUIU PARA A REDUÇAO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

NEGATIVO?  

RESPOSTA 

Destaca-se que o patrimônio líquido do MRJ evoluiu de R$ 31,96 bilhões negativos em 2020 

para R$ 16,93 bilhões negativos em 2021. 

Um dos fatores que contribuiu para a redução do patrimônio líquido negativo foi o resultado 

patrimonial do exercício, que apresentou um desfecho positivo de R$ 17,05 bilhões, revelando 

que as variações patrimoniais aumentativas superaram as variações patrimoniais diminutivas. 

Além disso, contribuíram de forma relevante para essa variação: a reversão das Provisões 

Matemáticas Previdenciárias por conta da diminuição do passivo atuarial do FUNPREVI em R$ 

8,25 bilhões; a atualização de créditos inscritos em Dívida Ativa em R$ 6,00 bilhões; e o 

recebimento da receita proveniente da concessão de serviço de saneamento (CEDAE) em R$ 

3,99 bilhões. 

 

 



 

Gráfico 6. Situação líquida patrimonial de 2017 - 2021 
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ milhões 

PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO TOTAL DO MRJ OBSERVADA ATÉ 

2021?  

RESPOSTA 

No tocante ao Endividamento Total (soma de todas as dívidas do MRJ como restos a pagar, dívida 

contratual, passivo atuarial, provisões e outras) verifica-se um aumento constante ao longo do 

período, com uma redução no exercício em análise. Comparando o montante de 2020 com o de 

2021, observa-se uma redução de R$ 6,90 bilhões no endividamento do Município. Em sentido 

contrário, a conta Fornecedores (curto prazo) demonstrou dívidas a pagar com fornecimento de 

bens e serviços já realizados no montante de R$ 3,86 bilhões, apresentando um aumento em 

relação ao exercício anterior em R$ 565 milhões. 



 

Dívida Ativa 

A dívida ativa se refere aos créditos tributários e não tributários em favor do Município do Rio 

de Janeiro, não honrados conforme o ordenamento jurídico e devidamente inscritos em 

cadastro próprio pelo órgão e/ou entidade competente, para conferir exigibilidade, certeza e 

liquidez a tais valores, tornando-se títulos extrajudiciais. 

PERGUNTA 
QUANDO UM DÉBITO É  INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA?  

RESPOSTA 

Em síntese, de acordo com informações disponibilizadas no site da Procuradoria Geral do 

Município (PGM), quando o Município não recebe a comprovação do pagamento de 

determinados débitos (IPTU, taxas municipais, ISS, ITBI, multas, etc.), a dívida permanece 

registrada nos arquivos do órgão lançador, em geral, a Secretaria Municipal de Fazenda. 

Transcorrido o prazo para pagamento no órgão de origem, o cadastro dos devedores é 

encaminhado à Procuradoria para que a dívida seja cobrada. É aí que esse débito passa a estar 

inscrito em dívida ativa.   

Em primeiro lugar, a PGM cobra amigavelmente a dívida, mediante o envio de cartas aos 

contribuintes. As cartas informam a existência do débito e fornecem os meios e/ou instruções 

para o seu pagamento. 

Se a cobrança amigável for ignorada - isto é, se o contribuinte nada fizer para pagar ou para 

esclarecer sua situação, o débito será ajuizado - ou seja - o Município vai iniciar uma ação judicial 

Gráfico 7. Evolução do endividamento  
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ milhões 

Gráfico 8. Fornecedores de curto prazo  
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ milhões 



solicitando ao Poder Judiciário que efetue a cobrança.  

PERGUNTA 
QUAL O MONTANTE DE CRÉDITOS DO MRJ INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA?  

RESPOSTA 

O Balanço Patrimonial de 2021 evidencia que o estoque total da Dívida Ativa do Município do 

Rio de Janeiro alcançou o 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. 

Por sua vez, o Ajuste de Perdas da Dívida Ativa reduziu o referido montante em R$ 32,82 bilhões, 

resultando em uma Dívida Ativa Líquida, que contempla um montante com reais expectativas de 

ser efetivado (liquidado), de apenas R$ 26,80 bilhões. 

 



PERGUNTA 
QUAL MONTANTE DE CRÉDITOS INSCRITOS EM  DÍVIDA ATIVA CANCELADO 

POR PRESCRIÇÃO?  

RESPOSTA 

Quanto ao montante de cancelamentos de créditos tributários, em decorrência de prescrição, 

este totalizou R$ 184,80 milhões (comparativamente a R$ 269,42 milhões, em 2020).  

Já o saldo atualizado das certidões não ajuizadas, com data de prazo prescricional vencendo até 

31/12/2021, representou um montante de R$ 10 bilhões (comparativamente a R$ 11,65 bilhões, 

em 2020), dos quais apenas R$ 1,90 bilhão com exigibilidade suspensa.  

Quanto ao valor total das certidões de dívida ativa canceladas alcançou-se a importância de R$ 

1,97 bilhão, representando 69,97% do total das baixas da dívida ativa. 

Tabela 6. Composição dos valores referentes às baixas da Dívida Ativa 
Fonte: CAD 
Valores em R$ mil, atualizados pelo IPCA-E 
Elaboração CAD 

 

PERGUNTA 
QUAL A TAXA DE RECUPERABIL IDADE PRATICADA PELO MRJ???  

RESPOSTA 

O Município do Rio de Janeiro, desde 2017, pratica uma taxa de recuperabilidade da dívida ativa 

da ordem de 1,394% (em média), muito similar ao da cidade de São Paulo (1,2%), ligeiramente 

superior à média da União Federal (1,0575%) e, superior à média do Estado do Rio de Janeiro 

(0,703%).  

Tabela 7. Evolução da Taxa de Recuperabilidade da Dívida Ativa Municipal (RJ) 
Fonte: CGM/RJ (Valores nominais) 
Valores em R$ mil 

 

 



Créditos com o Estado do Rio de Janeiro -ERJ 
 
Cumpre registrar que foram apurados relevantes créditos do Município do Rio de Janeiro com 

o Estado do Rio de Janeiro referentes a deduções indevidas da base de cálculo dos repasses 

constitucionais, critérios de distribuição do ICMS, cessão de uso das escolas municipais para 

o ERJ e retenção do ISS na fonte pelo Estado do Rio de Janeiro. 

PERGUNTA 
QUAL A ESTIMATIVA DO MONTANTE DE CRÉDITOS DO MUNICÍPIO COM O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO?  

RESPOSTA 

(1) Quanto ao ICMS, mesmo após o trânsito em julgado nos autos do RE nº 401.953-1/RJ, quando 

foi incidentalmente declarado inconstitucional o critério previsto na Lei Estadual nº 2.664/1996, 

o Estado do Rio de Janeiro ainda não efetivou o recalculo do coeficiente de participação no 

produto de arrecadação do ICMS de forma a atribuir ao MRJ a cota que lhe é devida. Neste 

tocante, de acordo com informações apuradas em auditoria, considerando os juros de mora de 

1% a.m. conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar nº 63/1990, 

as perdas somam R$ 11,92 bilhões.  
(2) Em relação à cessão de uso de escolas municipais, o Governo do Estadual não vem realizando 

o pagamento de forma correta. Nesse sentido, foi ajuizada Ação Monitória pelo MRJ, processo 

nº 0316814-16.2017.8.19.0001, perante a 14ª Vara da Fazenda Pública, julgada parcialmente 

procedente, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor atualizado até 

23/11/2020, de R$ 46.60 milhões. 

(3) No tocante ao ISS, o Estado do Rio de Janeiro tem retido o imposto na fonte em pagamentos 

que vem fazendo na condição de tomador de serviços prestados por empresas privadas por ele 

contratadas. Diante disso, o Município do Rio de Janeiro ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de 

Fazer em face do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0101660-34.2020.8.19.0001), com 

pedido de tutela antecipada, para que o ERJ se abstenha de realizar tais retenções, e no mérito, 

compelir o ERJ a efetuar o repasse do ISS, por ele retido na fonte, na condição de tomador de 

serviços. Nesse cenário, até a data de ajuizamento da ação o ERJ devia ao MRJ a verba de 

aproximadamente R$ 47,41 milhões. 

Precatórios 

Precatório é uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia a que a Fazenda 

Pública foi condenada a quitar em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado.  



O art. 100 da Constituição Federal dispõe que os precatórios devem ser pagos em ordem 

cronológica de apresentação, sendo, ainda, observada a inclusão obrigatória, no orçamento 

das entidades de direito público, de verba necessária à quitação de seus débitos constantes de 

precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, cujo pagamento será efetuado até o final do 

exercício seguinte. 

PERGUNTA 
OS PRECATÓRIOS FORAM PAGOS CONFORME PRECONIZADO PELO ART. 100 

DA CF/1988?  

RESPOSTA 

As despesas executadas com precatórios corresponderam a R$ 280,52 milhões no exercício de 

2021, tendo sido pagos efetivamente R$ 278,40 milhões e R$ 2,12 milhões inscritos em Restos 

a Pagar. 

Em auditoria realizada pela CAD, foi apurada a existência de 31 precatórios que deveriam ter sido 

pagos e não foram empenhados no exercício de 2021 no montante de R$ 17,72 milhões, 

devidamente evidenciados no Balanço Patrimonial da Administração Direta.  

A PGM/RJ informou, no curso da mesma auditoria, a motivação para a não quitação dos referidos 

precatórios, esclarecendo que alguns foram suspensos ou cancelados nos exercícios de 2021 e 

2022, outros foram quitados em data posterior e um deles será quitado com saldo existente em 

conta de depósito de precatórios. 

Restos a Pagar  

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro.   

PERGUNTA 
QUAL VALOR DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS NO EXERCÍCIO ?  

RESPOSTA 

No exercício de 2021, o Município pagou restos a pagar de exercícios anteriores (excluídos os 

provenientes de despesas intraorçamentárias) da ordem de R$ 2,29 bilhões, tendo sido cancelado 

o montante de R$ 1,50 bilhão.  

Destaca-se que, com a edição do Novo Regime Fiscal do Município (LC nº 235/2021), ficou 

estabelecido o parcelamento, em 10 anos, das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 

31/12/2020. O montante parcelado totalizou R$ 622,93 milhões. 

Já o saldo de restos a pagar, em 31 de dezembro de 2021, alcançou a quantia de R$ 3,63 bilhões. 

Este valor deverá ser pago a partir de 2022. 

 



Tabela 8. Restos a pagar 
Fonte: Prestação de Contas de Governo 
Valores em R$ mil 
Elaboração CAD 

 

Indicadores de Liquidez 
 

Os indicadores de liquidez consistem basicamente em medir a capacidade do ente de pagar as 

suas dívidas a curto/longo prazo. 

PERGUNTA 
QUAIS OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO MUNIC ÍPIO AO F INAL DE 2021?  
RESPOSTA 

Na análise do balanço patrimonial é possível notar que o Município apresentou um índice de 

liquidez imediata (Caixa e Equivalentes/ Passivo Circulante) de 0,83 em 2021 (0,17 em 2020), 

demonstrando que, apesar da melhora apresentada, o Caixa e Equivalentes de Caixa no 

encerramento do exercício não eram suficientes para honrar, em sua totalidade, os compromissos 

de curto prazo.  

Já o quociente de liquidez corrente (Ativo Circulante/ Passivo Circulante) apresentou o índice de 

1,68 em 2021, demonstrando que os recursos disponíveis no Ativo Circulante ao final de 2021 

eram suficientes para honrar, em sua totalidade, os compromissos de curto prazo.  

Como resultado, é possível notar que houve uma melhora em todos os indicadores de liquidez de 

2020 para 2021, sinalizando uma melhora da situação financeira do Município.  

 

 



Principais Pontos 
 1. As variações ativas foram maiores do que as variações passivas gerando 

um superávit patrimonial de R$ 17,05 bilhões; 

 2. O saldo de caixa final apurado no balanço financeiro foi maior que o saldo 
inicial resultando em um superávit financeiro de R$ 5,99 bilhões; 

 3. Aumento das dívidas com fornecedores (curto e longo prazo) de R$ 3,63 
bilhões em 2020 para R$ 4,45 bilhões em 2021; 

 4. Redução do endividamento total de R$ 81,55 bilhões em 2020 para R$ 
74,65 bilhões em 2021; 

 5. Redução do patrimônio líquido negativo de R$ 31,96 bilhões em 2020 
para R$ 16,93 bilhões em 2021; 

 6. Houve uma melhora nos índices de liquidez geral de 97,44% (de 0,39 
para 0,77) e corrente de 124% (de 0,75 para 1,68); 

 7. Houve uma redução do déficit atuarial do FUNPREVI de R$ 37,58 
bilhões em 2020 para R$ 27,90 bilhões em 2021; 

 8. Quitação parcial dos precatórios previstos para o exercício no montante 
de R$ 280,52 milhões, sendo R$ 278,40 milhões pagos e R$ 2,12 milhões 
inscritos em restos a pagar; 

 9. Aumento do estoque de dívida ativa no montante de R$ 55,24 bilhões 
em 2020 para R$ 59,62 bilhões em 2021; 

 10. Elevado montante de provisões a pagar de R$ 50,91 bilhões, sendo R$ 
27,91 bilhões decorrentes do déficit atuarial do FUNPREVI. As provisões 
referem-se aos passivos de prazo ou valor incertos, considerando os riscos 
potenciais de desembolso com perdas prováveis em ações trabalhistas, 
cíveis ou fiscais estimados pela Procuradoria Geral do Município ou área 
jurídica de cada entidade; 

 11. Elevado montante de contingências passivas de R$ 92,33 bilhões, 
sendo R$ 92,01 bilhões decorrentes de contingências cíveis, R$ 195 
milhões de contingências fiscais e R$ 125 milhões de contingências 
trabalhistas. Os passivos contingentes, ou seja, os valores nos quais os 
desembolsos, apesar de não prováveis, sejam possíveis, não são 
reconhecidos em contas patrimoniais, tendo sido divulgados nas Notas 
Explicativas consoante às informações prestadas por suas áreas jurídicas ou 
pela Procuradoria Geral do Município;   

 12. Impossibilidade de obtenção de evidências de auditorias 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); 

 13. Distorção de, ao menos, R$ 1,26 bilhão na conta Créditos Tributários a 
Receber (8,52% do Ativo Circulante do Município), diante da não 
implementação do procedimento de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de 
contribuições, conforme disposto na Portaria STN nº 548/2015; 

 14. Não implementação do procedimento contábil de reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e 
de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos 
respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações 
relacionadas à repartição de receitas no prazo estipulado (01/01/2021). 

6 Limites Constitucionais 
 
O MRJ, assim como os outros entes da federação, deve obedecer a limites mínimos e 

máximos, de cumprimento obrigatório, fixados pela Constituição Federal e por outros 

dispositivos legais. Dentre esses indicadores encontram-se os limites máximos para gastos 

com pessoal, endividamento, encargos da dívida e operações de crédito. 

Despesa com pessoal 

A lei de responsabilidade fiscal – LRF, em consonância com o que determina o art. 169 da 

CF/1988, normatizou, no âmbito da administração pública brasileira, os limites da despesa 

com pessoal para todos os entes da federação.  

O indicador é apurado em percentual da Receita Corrente Líquida e demonstra o quanto da 

RCL do Município está comprometida com o pagamento de pessoal. 

Na esfera municipal, o gasto total com pessoal em cada período de apuração não poderá 

exceder a 60% da Receita Corrente Líquida, distribuídos em 6% para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas do Município, e 54% para o Executivo.  

Em relação ao Poder Legislativo, o limite com despesa de pessoal fixado pela LRF é repartido 

em 1,45% para o TCMRJ e 4,55% para a CMRJ. 

PERGUNTA 
QUAL O PERCENTUAL COM DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

APURADO EM 2021?  

RESPOSTA 

O Poder Executivo realizou com pessoal, despesas no montante de R$ 12,99 bilhões, alcançando 

42,31% da Receita Corrente Líquida ajustada (R$ 30,69 bilhões), enquadrando-se, portanto, no 



limite estabelecido (54%). Já o limite consolidado (incluindo o TCMRJ e a CMRJ) atingiu 45,50% 

ficando abaixo do limite legal que é de 60%.  

Em que pese a despesa com pessoal encontrar-se dentro dos limites estabelecidos, é importante 

destacar que, em função das recentes alterações promovidas na legislação pertinente ao tema, 

encontram-se em tramitação nesta Corte de Contas processos que poderão impactar a apuração 

dos limites, tendo em vista as decisões que vierem a ser proferidas. Nesse sentido, registra-se a 

possível necessidade de revisão futura do cálculo do limite com despesa de pessoal. 

 

  

 
PERGUNTA 

QUAL A EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 

5 ANOS? 

RESPOSTA 

O Município do Rio de Janeiro encontrava-se acima do limite com despesa de pessoal desde o 

exercício de 2019, permanecendo nesse patamar até o 1º quadrimestre de 2021. No entanto, a 

partir do 2º quadrimestre, o percentual com despesa de pessoal apresentou uma significativa 

redução, enquadrando-se abaixo do limite máximo estabelecido para o gasto.  

Embora o total com despesa de pessoal para fins de apuração do limite tenha apresentado em 

2021 um decréscimo em relação ao exercício anterior (de R$ 13,17 bilhões em 2020 para R$ 

12,99 bilhões em 2021), a queda verificada no percentual foi fortemente influenciada pela 

variação positiva de 31% na Receita Corrente Líquida (de R$23,42 bilhões para R$30,69 bilhões).  



 

Dívida Consolidada Líquida 
 

A dívida pública consolidada bruta é composta pelas obrigações financeiras assumidas pelo 

ente para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida 

pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses, cujas receitas 

tenham constado do orçamento, e os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 

2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que foram incluídos.  

Já a dívida consolidada líquida - DCL corresponde ao montante da dívida pública consolidada 

deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres 

financeiros. 

A Resolução do Senado Federal nº 40/200169 estabelece que o montante da DCL dos 

Municípios não poderá exceder a 120% da Receita Corrente Líquida - RCL.  

PERGUNTA 

QUAL PERCENTUAL  COM DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA APURADO EM  

2021? 

RESPOSTA 

Ficou demonstrado que a DCL do Município alcançou o montante de R$ 13,16 bilhões, 

representando 42,83% da RCL ajustada, enquadrando-se no limite estabelecido.  Verifica-se que 

o indicador de endividamento sofreu uma queda de 68,03% em 2020 para 42,83% em 2021. 

Destaca-se que, apesar de encontrar-se dentro do limite permitido, o MRJ é a capital mais 

endividada do país.  



 

 
 

Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida 
PERGUNTA 

QUANTO FOI PERCENTUAL APURADO COM AMORTIZAÇÕES, JUROS E  

DEMAIS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 2021?  

RESPOSTA 

A média de comprometimento com o serviço da dívida para o período 2021-2027 apresentado 

na Prestação de Contas foi de 8,28% da RCL, cumprindo o limite estabelecido. 

No entanto, apesar de o indicador se apresentar praticamente constante ao longo dos anos, 

destaca-se que as despesas com serviços da dívida sofreram um aumento de aproximadamente 

R$ 447 milhões de 2020 para 2021. A diminuição do percentual deve-se principalmente pela 

variação positiva na RCL, utilizada como parâmetro para cálculo do indicador.   

 

 

O limite para o comprometimento anual 

com amortizações, juros e demais 

encargos da dívida consolidada é fixado 

pela resolução do Senado Federal nº 

43/2001 no percentual de 11,50%da RCL 

para todos os entes da federação. 

 



Regra de Ouro 
PERGUNTA 

O MRJ CUMPRIU A REGRA DE OURO ?  

RESPOSTA 

Constatou-se que as receitas com operações de crédito (R$ 16,58 milhões) não superaram as 

despesas de capital (R$ 1,80 bilhão), cumprindo, assim, o regramento constitucional.  

 

 

A regra de ouro determina que a receita do 

governo com operações de crédito 

(empréstimos) não pode ultrapassar as 

despesas de capital. Em termos práticos, o 

MRJ pode se endividar para pagar qualquer 

despesa, desde que respeite a trava. O objetivo 

da regra de ouro é evitar que seja contraído 

empréstimo para pagamento de despesas 

correntes. 

Operações de Crédito 
PERGUNTA 

QUAL O PERCENTUAL APURADO PELO MRJ COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO ?  

RESPOSTA 

Constatou-se que as receitas com operações de crédito sujeitas ao limite corresponderam a R$ 

632,51 milhões, representando 2,06% da Receita Corrente Líquida ajustada, portanto, abaixo do 

limite fixado. Importante mencionar que, consta no Demonstrativo de Operações de Crédito o 

registro de R$ R$ 622,93 milhões, referente à Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas, 

que corresponde ao parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020.  
 

 



Indicador entre receitas e despesas correntes 
PERGUNTA 

QUAL O PERCENTUAL  APURADO PEL O MRJ PARA O INDICADOR 

CONSTITUCIONAL?  

RESPOSTA 

A relação entre as receitas e despesas correntes do Município, apurada no período de janeiro a 

dezembro de 2021, atingiu o percentual de 82,03%, não ultrapassando os limites impostos pela 

CF/1988.  

 

Indicador do Novo Regime Fiscal  
 

Foi instituído em 2021 o novo regime fiscal do município, com o objetivo de implementar 

mecanismos de controle, estabilização e preservação do equilíbrio das contas públicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a 

limites e condições no que tange ao poder de gasto de custeio e ao controle das despesas com 

pessoal.  

Nessa perspectiva, o novo Regime Fiscal definiu um conjunto de medidas corretivas e de 

vedações que serão acionadas de acordo com a avaliação da chamada Capacidade de 

Pagamento (CAPAG), que se utiliza de um parâmetro de classificação baseado em indicadores 

de endividamento, poupança e liquidez.  

Conforme estabelecido na legislação, aos três indicadores fiscais foi atribuído um conceito – 

A, B, C ou D –, que exigirá do Poder Executivo a adoção de mecanismos que promovam a busca 

de uma gestão fiscal responsável.  



PERGUNTA 
QUAL O CONCEITO OBTIDO PELO MRJ EM 2021?  

RESPOSTA 

De acordo com as informações publicadas na Prestação de Contas de Governo do exercício de 

2021, o Município do Rio de Janeiro se encontra atualmente enquadrado no conceito B. 

Sendo assim, impõe-se ao Município a obrigação de adotar as seguintes medidas e vedações 

estabelecidas na norma de referência:  • A criação de benefícios financeiros, tributários ou 

creditícios para prazo superior a quatro anos deverá se dar por criação de lei específica (art. 21, 

XVI);  • Está vedada a criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de qualquer 

natureza (art. 22, III); e  • Está vedada a vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das 

previstas na Constituição Federal (art. 22, IV); 

 

 

Principais Pontos 
 1. O limite com despesa de pessoal do Poder Executivo correspondeu a 42,31% 

da RCL, cumprindo o limite máximo de 54%, e o consolidado correspondeu a 
45,50% da RCL, respeitando o limite máximo 60%, ambos estabelecidos pela LRF. 
Neste tocante, insta salientar que em função das recentes alterações promovidas 
na legislação pertinente ao tema, advindas da Lei Complementar nº 178/2021, 
encontram-se em tramitação nesta Corte de Contas processos que poderão 
impactar a apuração dos limites, tendo em vista as decisões que vierem a ser 
proferidas. Nesse sentido, registra-se a possível necessidade de revisão futura do 
cálculo do limite com despesa de pessoal; 

 2. O montante da Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 42,83% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada no exercício, cumprindo o limite de 120% estabelecido 
na Resolução do Senado Federal nº 40/2001; 

 3. 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 pela Resolução do Senado 
Federal nº 43/2001; 

 4. As receitas de operações de crédito (R$ 16,58 milhões) foram inferiores às 
despesas de capital (R$ 1,80 bilhão) atendendo à regra de ouro, prevista na 
CF/1988; 

 5. As receitas provenientes das operações de crédito sujeitas ao limite 
corresponderam a 2,06% da Receita Corrente Líquida Ajustada, abaixo, portanto, 
do limite de 16% estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 43/2001; 

 6. O Município não concedeu garantias nem recebeu contragarantias, cumprindo 
assim o limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 43/2001; 

 7. O Município disponibilizou, como Incentivo Fiscal a Projetos Culturais, o 
correspondente a 1% das receitas arrecadadas de ISS (valor principal, sem 
acréscimos moratórios e dívida ativa) no exercício de 2019, cumprindo, o limite 
mínimo de 1% previsto na Lei nº 6.842/2020 (LOA 2021).  

 8. As despesas empenhadas até 2021, derivadas do conjunto das Parcerias 
Público-Privadas (PPP) já contratadas pelo Município, bem como a projeção das 
mesmas até 2030, não excederam, em nenhum dos exercícios, ao limite de 5% da 
Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Lei nº 11.079/2004; 

 9. Foram cumpridos os mandamentos constitucionais referentes aos repasses 
efetuados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 

 10. Verificou-se risco futuro de redução da RCL provocada pela diminuição dos 
ingressos extraordinários provenientes da CEDAE a partir de 2023; 

 11. O Município do Rio de janeiro é a capital mais endividada do país; 

 12. Elevação do indicador estabelecido pelo novo regime fiscal do MRJ de “C” 
para “B” conforme cálculos realizados pela CAD; 

 13. Possível limite com despesa de pessoal do Poder Executivo subavaliado 
devido a exclusão das contribuições patronal e suplementar da CMRJ e TCMRJ e 
dedução de despesas com inativos e pensionistas com recursos de transferências 
destinadas para cobrir o déficit financeiro (royalties e outras); 

 14. Aumento da dívida consolidada bruta de R$ 18,77 bilhões em 2020 para R$ 
18,88 bilhões em 2021; 

 15. Redução da dívida consolidada líquida em face do aumento das 
disponibilidades financeiras de R$ 18,33 bilhões em 2020 para R$ 13,43 bilhões 
em 2021. 



7  Educação 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 

A educação é um direito fundamental de natureza social assegurado a todos os indivíduos, 

sendo dever do Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, oferecendo à 

sociedade os instrumentos necessários para alcançar seus fins. 

Conforme preconizado pela Constituição Federal, os Municípios deverão aplicar, anualmente, 

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

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

As ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE são aquelas que visam a 

alcançar os objetivos básicos da educação nacional, com uma educação de qualidade a todos e 

ações voltadas à obtenção dos propósitos das instituições educacionais de todos os níveis.  

No Brasil, os Municípios são responsáveis por fornecer a educação infantil, representadas 

pelas creches (até 3 anos), pré-escolas (4 a 5 anos) e ensino fundamental (a partir de 6 anos).  

Para consecução desses objetivos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

enumera as ações que são consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, bem 

como aquelas que não podem ser realizadas para tal finalidade.  

Destaca-se que o não cumprimento do percentual mínimo sujeita o Município à intervenção 

do Estado e ao não recebimento de transferências voluntárias. 

PERGUNTA 
QUAL O PERCENTUAL APLICADO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DO ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2021?   

RESPOSTA 

No período em análise, segundo informações apresentadas na Prestação de Contas, o Município 

executou com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o montante de R$ 4,63 bilhões, 

alcançando o percentual de 26,01% e cumprindo o mínimo constitucional.  

No entanto, conforme dados apurados em auditoria realizada pela CAD, foram identificadas 

despesas no montante de R$ 5,16 milhões que não podem ser enquadradas como manutenção e 

desenvolvimento do ensino e, por esse motivo, não devem ser consideradas no cálculo do limite. 

Após as devidas exclusões, foi obtido um percentual de 25,98%, também enquadrado no limite 

estabelecido. 



 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE/2021 

I - Base de Cálculo do Anexo 8 – RREO  

[A] -Receita de Impostos e 
Transferências  17.819.742.664,48  

[B]- Despesas para Fins de MDE  4.634.102.456,88  

II - Exame TCM/SGCE/CAD  

(-) Deduções  

1) Despesas com o Ensino Estadual  4.282.816,50  

2) Contribuição Suplementar  557.082,00  

3) Despesas com Assistência Médica   321.928,93  

[C] - Total das Deduções (itens 1 a 3)  5.161.827,43  

[D] - Despesas para Fins de Limite [B-C]  4.628.940.629,45  

[E] - Percentual Aplicado em 2021: CGM = [B/A] 26,01% 

 TCM = [D/A] 25,98% 
 

PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM MDE EM 2021?  

RESPOSTA 

É possível notar que, em 2021, houve uma queda no percentual aplicado em MDE quando 

comparado ao exercício anterior, sendo, inclusive, o menor percentual verificado na série 

histórica em análise.  No entanto, registra-se que não houve redução significativa do valor 

executado com MDE. O montante aplicado não sofreu uma grande alteração ao longo do período, 

variando apenas a base de cálculo do percentual. 

Gráfico 9. Evolução do percentual aplicado em MDE  
Fonte: Prestações de Contas de Governo 

Tabela 9. Receitas de impostos e Despesas aplicadas em MDE – 2017 - 2021 
Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 

Receita de Impostos 16,23 16,93 17,60 16,63 17,82 

Despesa com MDE 4,76 4,50 5,00 4,80 4,63 

Indicador  29,33% 26,58% 28,31% 28,80% 25,98% 



PERGUNTA 
QUAL A COLOCAÇÃO DO MRJ NO RANKING  DAS CAPITAIS EM GASTOS COM 

MDE?  

RESPOSTA 

Não obstante o percentual aplicado em MDE ter apresentado uma redução em relação aos anos 

anteriores, o Município ocupa a 7ª posição entre as capitais que mais investem em manutenção 

e desenvolvimento do ensino. 

Gráfico 10. Comparativo do percentual aplicado em MDE das capitais 
Não foram incluídas as cidades de Macapá e Maceió 
Fonte: SICONFI 
Valores em % 
Elaboração própria 

FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica  

Em síntese, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) é um fundo especial, 

de natureza contábil e de âmbito estadual, formado, na quase totalidade, por recursos 

provenientes dos impostos e transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

vinculados à educação.  

Seu funcionamento está atrelado a um mecanismo de redistribuição dos recursos, 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 suas atuações prioritárias. 

Os recursos do FUNDEB devem ser utilizados para aplicação exclusiva na manutenção e no 

desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da 

educação, incluída sua remuneração. 



Com efeito, a CF/1988 estabelece que 70% dos recursos do FUNDEB devem ser aplicados na 

remuneração dos profissionais da educação básica.   

Em continuidade, também importa salientar que os recursos recebidos do FUNDEB devem ser 

distribuídos e utilizados no mesmo ano em que são computados. Entretanto, 

excepcionalmente, é possível a utilização de até 10% dos recursos no primeiro quadrimestre 

do ano seguinte, mediante abertura de crédito adicional. 

PERGUNTA 
QUAL O MONTANTE DO FUNDEB APL IC ADO NA REMUNERAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM 2021?   

RESPOSTA 

Ficou evidenciado que foram destinados R$ 2,57 bilhões dos recursos recebidos do FUNDEB à 

remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o que equivale a 72,12% 

do total, cumprindo, portanto, o mínimo previsto. 

Do montante recebido pelo Município (R$3,56 bilhões), foram executados R$ 3,53 bilhões, 

restando um valor não aplicado no exercício de R$ 34,22 milhões. 

 

  

 



PERGUNTA 
QUAL O GANHO FINANCEIRO OBITIDO COM O FUNDEB EM 2021?   

RESPOSTA 

O MRJ obteve um expressivo ganho de recursos do Fundo no exercício em análise, contribuindo 

com o montante de R$ 868 milhões e recebido, segundo os critérios de distribuição previstos, o 

valor de R$ 3,54 bilhões, alcançando, assim, um ganho de R$ 2,68 bilhões. 

 

Figura 3. Ganho do FUNDEB  
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
Valores em R$  
Elaboração própria 

 

 

Gráfico 11. Ganho do FUNDEB das 5 maiores capitais do 
país 
Valores em R$ milhões 
Elaboração própria 

 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

A respeito da qualidade da educação básica oferecida nas unidades municipais, o indicador 

que sintetiza informações sobre o rendimento escolar utilizado nacionalmente é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Nesse sentido, o 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 o desempenho escolar. 

 

 



PERGUNTA 
O MRJ TEM  ATINGIDO AS METAS DE QUALIDADE DE ENSINO 

ESTABELECIDAS NO IDEB?  

RESPOSTA 

Vale destacar que o Município não tem alcançado a meta nas últimas avaliações, em especial para 

os anos finais (6° ao 9° ano) do Ensino Fundamental, cujos resultados estão distantes da meta 

desde 2013.  

Adicionalmente, em comparação com outras capitais do país como São Paulo, Belo Horizonte, 

Manaus e Fortaleza, o Rio de Janeiro apresenta o pior desempenho nos anos iniciais (1° ao 5° 

ano), estando em um nível intermediário nos anos finais (6° ao 9° ano). 

Gráfico 12. Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 
Fonte: Relatório Técnico da CAD/SGCE sobre as Contas de Governo, fl. 27 

 

 

Censo Escolar  

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

estatística educacional brasileira, sendo coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep e realizado em regime de colaboração entre as 

secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas do país. 

PERGUNTA 
QUAL O QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MRJ 

EM 2021?  

RESPOSTA 

As matrículas na educação básica do Município em 2021 totalizaram o montante de 628.793, 

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

com exceção de 2020. 



 

 

PERGUNTA 
QUAL O QUANTITATIVO DE DOCENTES NAS ESCOLAS DO MRJ EM 2021?  

RESPOSTA 

O quantitativo de docentes relativo a 2021 era de 24.466 e esse contingente vem se recuperando 

em relação aos dados de 2017. 

 



Principais pontos: 
 

 

1. As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
corresponderam a 25,98% das receitas provenientes de impostos e de 
transferências constitucionais e legais, atendendo, assim, ao limite mínimo 
de 25% estabelecido na CF/1988;  
2. As despesas com remuneração dos profissionais da educação básica em 
efetivo exercício corresponderam a 72,12% dos recursos arrecadados do 
FUNDEB, cumprindo o mínimo de 70% previsto na CF/1988; 

 

3. O valor não aplicado no exercício do FUNDEB correspondeu a 0,96% do 
total arrecadado pelo Fundo, cumprindo, portanto, o limite máximo de 10% 
a ser aplicado no 1º quadrimestre do exercício seguinte, conforme previsto 
na Lei nº 14.113/2020; 

 

4. As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS 
corresponderam a 15,38% das receitas provenientes de impostos e de 
transferências constitucionais e legais, atendendo ao limite mínimo de 15% 
estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012; 

 

5. O MRJ contribuiu para o FUNDEB com o montante de R$ 868 milhões e 
recebeu, segundo os critérios de distribuição, recursos de R$ 3,54 bilhões, 
obtendo um expressivo ganho de R$ 2,68 bilhões; 

 

6. Foram realizadas despesas indevidas com recursos do FUNDEB no 
montante de R$ 710 milhões; 

 

7. Foram realizadas despesas não enquadradas como MDE no cálculo do 
limite no montante de R$ 5,16 milhões; 

 

8. Redução do volume de gastos em Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino (de R$ 4,80 bilhões para R$ 4,63 bilhões); 

 

9. No Município do Rio de Janeiro, o Novo FUNDEB poderá ser impactado 
a partir do exercício de 2023, quando haverá a possibilidade de o Município 
ampliar as receitas do Fundo com o recebimento da complementação–
VAAR, desde que atendidas algumas condicionalidades de gestão que 
demonstrem melhorias em indicadores de atendimento e de aprendizagem, 
com ênfase nos resultados; 

 

10. De acordo com as informações extraídas do Relatório da CAD/SGCE, 
analisando o período de 2018 a 2021, observou-se que o número de 
matrículas em 2021 foi o menor do quadriênio. Comparando com o ano de 
2018, houve redução de 14.358 alunos (-2,2%); 

 

11. A SME deve manter vigilância constante na evasão escolar e na queda 
de matrículas, visto que tais alterações podem causar um prejuízo no 
desenvolvimento educacional do MRJ e, ainda, perdas financeiras, como a 
diminuição de repasse do FUNDEB, considerando que a distribuição dos 
recursos do Fundo é realizada com base no número de alunos matriculados; 

 

12. Acompanhando a redução do número total de matrículas, o Município 
teve uma diminuição de cerca de 4,9% do número total de suas unidades em 
funcionamento. 

 



8  Saúde 
Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS 
PERGUNTA 

QUAL O MONTANTE APLICADO EM AÇÕES E  SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

NO EXERCÍCIO DE 2021?  

RESPOSTA 

O Município do Rio de Janeiro arrecadou R$ 17,78 bilhões com impostos e transferências 

constitucionais e legais e executou R$ 2,73 bilhões com ASPS, atingindo, assim, o mínimo 

constitucional exigido. 

 

Figura 4. Aplicação do mínimo em ASPS 
Fonte: Prestação de Contas de Governo  
Elaboração própria 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

devendo ser garantida mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, conforme estabelecido na 

CF/1988.  

Os Municípios ficam obrigados a aplicar, no 

mínimo, 15% da arrecadação dos impostos e 

das transferências constitucionais e legais 

em ações e serviços públicos de saúde - 

ASPS. 

 

 

 

 

 



PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE GASTOS COM ASPS OBSERVADA NOS 

ULTIMOS 5 ANOS?   

RESPOSTA 

No que tange ao comportamento do indicador ao longo dos últimos 5 anos, observa-se que o 

limite mínimo foi alcançado em todos os exercícios. No entanto, houve uma significativa redução 

do percentual durante o período. É possível notar que as receitas de impostos e transferências 

constitucionais e legais que servem de base para verificação do limite de aplicação em serviços 

de saúde vinham apresentando um crescimento de 2017 até 2019, quando sofreram uma queda 

em decorrência dos efeitos da pandemia no exercício de 2020. No entanto, em 2021, a 

arrecadação voltou a crescer, retornando ao mesmo patamar de 2019. Por outro lado, a aplicação 

dos recursos em saúde apresentou uma queda em toda série histórica em análise. A despesa 

executada em 2021 foi 34,53% menor do que a realizada em 2017. 

 

Gráfico 13. Evolução do percentual aplicado em ASPS  
Fonte: Prestações de Contas de Governo 

Tabela 10. Despesas aplicadas em Ações e Serviços Públicos de Saúde – 2017 a 2021 
Fonte: Prestações de Contas de Governo 
Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IPCA-e médio do período 
Indicador = (despesa com ASPS/Receitas de impostos e transferências) *100 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 

Receita de Impostos 16,20 16,90 17,56 16,60 17,80 

Despesa com ASPS 4,17 4,90 3,63 3,18 2,73 

Indicador 25,71% 23,11% 20,64% 19,17% 15,38% 

 

 

 



PERGUNTA 
QUAL A POSIÇÃO DO MRJ NO RANKING DE GASTOS COM ASPS ENTRE AS 

CAPITAIS EM 2021?   

RESPOSTA 

O MRJ é a segunda capital do país com o menor percentual de aplicação dos recursos resultantes 

da arrecadação de impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos 

de saúde. 

Gráfico 14. Comparativo do percentual aplicado em ASPS das capitais 
Não foram incluídas Macapá e Maceió 
Fonte: SICONFI 
Valores em % 
Elaboração própria 

Função Saúde 

A saúde pública no Brasil está dividida em três níveis de atenção: primário (ou básico), 

secundário e terciário. O nível primário é constituído principalmente por Centros Municipais 

de Saúde e Clínicas da Família e suas ações são voltadas à redução do risco de doenças e à 

proteção da saúde, tendo caráter preventivo. A atenção secundária é composta pelos serviços 

especializados encontrados em hospitais e ambulatórios como, por exemplo, unidades de 

pronto atendimento (UPAs) e policlínicas. Por fim, o nível terciário fornece atendimento de 

alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.  

No MRJ, atrás apenas da função educação, a função saúde foi o destino de 21,0% dos recursos 

públicos municipais em 2021. 



PERGUNTA 
QUAL O QUANTITATIVO DE UNIDA DES DA REDE MUNIC IPAL DE SAÚDE DO 

MRJ EM 2021?   

RESPOSTA 

São 335 unidades, sendo que 233 (69,6%) referem-se à Atenção Básica (Clínicas da Família e 

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

Cidade. 

 

PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO VERIFICADA NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA  

FAMÍLIA (ESF)?    

RESPOSTA 

O principal programa da Atenção Básica é a Estratégia Saúde da Família (ESF) voltada para ações 

preventivas e cuidados continuados à família, incluindo gestantes e crianças, além de programas 

importantes de controle e acompanhamento das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, 

filtrando as demandas para o atendimento especializado e reduzindo hospitalizações 

desnecessárias de alto custo.  Em cada unidade da Atenção Básica com o programa ESF, atuam 

uma ou mais equipes de profissionais, dependendo do número de famílias a ela vinculadas. Essas 

equipes, chamadas de equipes de Saúde da Família (eSF), devem ser compostas, no mínimo, por 

um médico; enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família; auxiliar e/ou técnico 

de enfermagem; e agente comunitário de saúde. O gráfico a seguir demonstra a evolução da 

cobertura das eSFs, no período compreendido entre janeiro de 2015 e junho de 2021.  



 
PERGUNTA 

QUAL A EVOLUÇÃO DA F ILA DE ESPERA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO 

EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO (SISREG)?     

RESPOSTA 

De 2014 a 2016, a quantidade média de pacientes na fila estava em torno de 112 mil pessoas e 

chegou a aproximadamente 355 mil em 2019 (antes da pandemia), representando um aumento 

de 217%. Recentemente, foi constatada uma queda em março de 2022 (em torno de 156 mil) 

comparando com 2020 (em torno de 341 mil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pandemia 

O ano de 2020 foi marcado pela declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, 

com desdobramentos no Brasil e consequente decretação de situação de emergência pelo 

Município do Rio de Janeiro. O surto de covid-19 adentrou o ano de 2021 com o surgimento de 

novas variantes ainda mais transmissíveis, como Gama, Delta e Ômicron. 

No primeiro dia do ano, a nova gestão instituiu o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-

19 (CEEC) com o objetivo de promover o constante aperfeiçoamento e estruturação das ações 

de proteção à vida, como a divulgação semanal da situação epidemiológica das 33 Regiões 

Administrativas do Município, por meio de levantamento denominado Boletim 

Epidemiológico. 

A campanha de vacinação, iniciada em janeiro de 2021, foi outra estratégia eficaz para o 

enfrentamento do vírus, uma vez que reduziu a gravidade dos casos, bem como de óbitos.  Até 

2 de junho de 2022 foram aplicadas mais de 16 milhões de doses das vacinas contra a covid-

19. 

Foram criados os Programas Auxílio Carioca e Auxílio Empresa Carioca, com o objetivo de 

conceder apoio financeiro, de forma emergencial, visando a atenuar o impacto 

socioeconômico e a vulnerabilidade social da população carioca, durante a pandemia. 

PERGUNTA 
QUAL O QUANTITATIVO DE CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DECORRENTES 

DA COVID NO MRJ EM 2021?   

RESPOSTA 

Apesar de a quantidade total de casos confirmados ter aumentado em 38,7% entre 2020 e 2021, 

passando de 221.496 para 307.255, 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 (por 100 mil 

hab.). 

Figura 5. Perfil Epidemiológico 2021. 
Fonte: EpiRio Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro Painel Rio COVID-19.  

Ano 2021 

Confirmados Taxa de incidência 

307.255 4.319,9  
Por 100 mil  
habitantes 

Casos graves Taxa de mortalidade 

43.341 241,7 Por 100 mil  
habitantes 

Óbitos Taxa de letalidade 

16.221 5,6% 



 

QUAL O MONTANTE DE RECEITAS E  DESPESAS VINCULADAS À  PANDEMIA 

NO EXERCÍCIO DE 2021?   

RESPOSTA 

No exercício de 2021, o MRJ arrecadou receitas no montante de R$250,84 milhões e realizou 

despesas no total de R$301,19 milhões em decorrência da pandemia.  São classificadas como 

despesas vinculadas à pandemia as que tenham como fundamento a Lei nº 13.979/2020 e a MP 

1.047/2021, convertida na Lei nº 14.217/2021.  

Tabela 11. Demonstrativo das Receitas Arrecadadas Vinculadas à Pandemia da Covid-19 Exercício 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo – Peça 004, Página 1023. 
Valores em R$ 

Descrição  

Transferências Correntes da União e de Suas Entidade 242.322.440,88 

Outras Receitas Correntes 1.380.132,64 

Transferências de Capital da União e de Suas Entidades 6.948.390,00 

Rendimentos de Aplicação Financeira 191.273,84 

Total 250.842.237,36 

Tabela 12. Demonstrativo das Despesas Vinculadas à Pandemia da Covid-19 Exercício 2021 
Fonte: Prestação de Contas de Governo - Peça 004, Página 1024. 
Elaboração própria.  
Valores em R$ 

Descrição Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga 

Serviços de Terceiros 262.142.247,52 247.114.303,95 208.392.031,71 

Material de Consumo 39.045.973,78 36.115.221,10 28.895.820,57 

Prêmios 316.278,96 316.278,96 316.278,96 

Outras Despesas 290.483,90 125.483,90 125.483,90 

Total 301.794.984,16 283.671.287,91 237.729.615,14 

Principais Pontos 
 

1. As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS 
corresponderam a 15,38% das receitas provenientes de impostos e de 
transferências constitucionais e legais, atendendo ao limite mínimo de 15% 
estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012; 

 

2. Redução dos gastos com ações e serviços públicos de saúde (de R$ 3,18 
bilhões para R$ 2,73 bilhões), sendo a segunda capital que menos gastou em 
2021, em termos percentuais, com ASPS; 

 

3. Até 02 de junho de 2022, foram aplicadas pouco mais de 16 milhões de 
doses das vacinas contra a covid-19 no MRJ. A campanha de vacinação 
reduziu a gravidade dos casos, bem como de óbitos; 



 

4. O Hospital de Campanha do RioCentro foi desmobilizado em 6 de janeiro 
de 2021. No Relatório do Primeiro Acompanhamento realizado por esta 
Corte de Contas, foram analisadas as principais fragilidades no sistema de 
controle interno da SMS e as inconsistências quanto à transparência das 
informações e à prestação de contas. Além disso, foi instaurada a Comissão 
de Investigação Preliminar que concluiu pela presença de indícios de falta de 
planejamento e pela falta de transparência dos valores empregados; 

 

5. No âmbito municipal, foi instituído o Programa Auxílio Carioca, com 
objetivo de conceder apoio financeiro, de forma emergencial, visando a 
mitigar o impacto socioeconômico e de vulnerabilidade social da população 
carioca, à luz dos efeitos da pandemia de covid-19. Ademais, o MRJ instituiu 
a iniciativa Auxílio Empresa Carioca como medida para a mitigação dos 
impactos econômicos decorrentes da pandemia. 

 

9  Previdência 
 
O sistema previdenciário brasileiro é composto por dois regimes básicos: o regime geral de 

previdência social (RGPS) e os regimes próprios de previdência social (RPPS). Estes últimos 

são exclusivos para servidores ocupantes de cargos efetivos, vitalícios e militares dos 

respectivos entes federativos.  

No âmbito do MRJ, a Lei Municipal nº 3.344/2001 criou o Fundo Especial de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), que é gerido pelo Instituto de Previdência e 

Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO) e tem a finalidade específica de 

prover recursos para o pagamento de benefícios previdenciários aos segurados do RPPS do 

Município do Rio de Janeiro e a seus dependentes. 

Basicamente, as receitas do FUNPREVI são originárias das seguintes fontes principais:  

✓ De 14% para os servidores ativos, sobre a remuneração integral;  
✓ De 14% para o inativo e beneficiário de pensão por morte ou de pensão especial, 

aplicável sobre o montante do benefício que exceder o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 

✓ De 28% para o Poder Executivo do Município, suas autarquias e fundações sobre a 
mesma base de cálculo utilizada para contribuição dos servidores ativos;  

✓ Receitas provenientes dos royalties de petróleo até o limite definido no art. 4º, VII, da 
Lei Municipal nº 3.344/2001; 

✓ Contribuição Suplementar de 35% paga pelo Tesouro Municipal; e 
✓ O recebimento, a partir de 01/01/2017, das parcelas de amortizações de 

financiamentos imobiliários e empréstimos concedidos e a conceder pelo PREVIRIO. 
 

No entanto, o FUNPREVI vem registrando sucessivos déficits orçamentários, resultando no 

consumo integral das disponibilidades financeiras do Fundo, que se esgotaram a partir do 

exercício de 2015.  



Gráfico 15. Reservas do RPPS  
Elaboração CAD 

 
 

É importante frisar que a situação do FUNPREVI deverá se agravar ainda mais nos próximos 

anos, com a tendência de que as despesas com o pagamento de benefícios cresçam em termos 

percentuais maiores do que das receitas de contribuições. 

PERGUNTA 
QUAL A RELAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E  INATIVOS DO MRJ?   

RESPOSTA 

Em agosto de 2021, com base no relatório de levantamento realizado pela área técnica desta 

Corte de Contas, ficou evidenciado que, pela primeira vez na série histórica, a quantidade de 

inativos (87.251) superou a de ativos (85.356), com a tendência de que tal diferença se acentue 

cada vez mais ao longo dos anos. 

 



PERGUNTA 
QUAL A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FUNPREVI?   

RESPOSTA 

O FUNPREVI apresentou uma insuficiência financeira de R$ 463,12 milhões em 31/12/2021, 

com uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 149,31 milhões, ao passo que suas obrigações 

financeiras montavam R$ 612,43 milhões. 

 

 

PERGUNTA 
QUAIS SÃO AS CAUSAS HISTÓRICAS DO DÉFICIT DO FUNPREVI ?   

RESPOSTA 

Para entender as causas deste déficit, foram sistematizados os principais atos que historicamente 

contribuíram para esta situação. São eles:  

a) transferência de responsabilidade, do Tesouro para o FUNPREVI, pelo pagamento da 

aposentadoria de cerca de 30.000 servidores inativados antes da criação do Fundo, gerando 

um desembolso estimado de mais de R$ 700 milhões para o Fundo; 

b) concessão do abono de permanência juntamente com a manutenção da isenção das 

contribuições previdenciárias durante vários anos, gerando um não repasse estimado, no 

período de 2004 a fevereiro/2018, de R$ 533 milhões de contribuição individual e R$ 1,06 

bilhão de contribuição patronal, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhão;  

c) não recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e dos 

pensionistas de 2004 a 2018, gerando um não repasse de cerca de R$ 2 bilhões;  

d) não aplicação da média salarial às aposentadorias dos servidores que entraram no serviço 

público após a EC nº 41/2003, gerando um desembolso extra estimado em R$ 323,5 milhões;  

e) não aplicação, pelo Município, do redutor previsto pela EC nº 41/2003 no pagamento das 

pensões, gerando um desembolso adicional de R$ 210,4 milhões;  



f) alteração do regime jurídico de diversos empregos públicos municipais, que passaram a ser 

regidos pelo estatuto jurídico dos servidores (Lei nº 94/1979) e consequentemente pelo 

RPPS, gerando um gasto de aproximadamente R$ 70 milhões ao ano em pagamento de 

benefícios não previstos originalmente;  

g) outras modificações na carga horária, remuneração e plano de carreira dos servidores 

gerando despesas previdenciárias não previstas originalmente. 

 

PERGUNTA 
TENDO EM VISTA ESTE CENÁRIO, O FUNPR EVI DEPENDE DE APORTES DO 

TESOURO PARA SEU FUNCIONAMENTO?   

RESPOSTA 

Em suma, o Fundo trabalha em prejuízo operacional e depende de aportes extras realizados pelo 

Tesouro Municipal. 

Há um descasamento substancial entre o que é arrecadado pelo Fundo e aquilo que 

obrigatoriamente é desembolsado (ainda mais agravado, quando comparado ao que foi 

empenhado e liquidado). O déficit financeiro operacional no exercício de 2021 varia de R$ 

50.584.712,29 a R$ 508.200.410,01, precisamente, a depender do critério de comparação (se 

com despesas liquidadas ou pagas). 

Nesse sentido, o Fundo funciona apenas como agente repassador, tendo sido erodida a sua 

característica de gestão de patrimônio para cobertura de benefícios futuros.  

Apenas em 2021 (em 31/12/2021), o total de ‘Aportes para Cobertura de Déficit Financeiro’ 

realizados pelo Tesouro Municipal alcançou o montante de R$ 802.730.000,00.  
 

 



PERGUNTA 

QUAL FOI O IMPACTO CAUSADO PELO AUMENTO DAS ALIQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS? 
RESPOSTA 

 

Após 4 anos seguidos de crescimento do déficit, em 2021, em que pese o valor ainda elevado, 

houve, de fato, uma forte redução, uma queda superior a 50% em relação ao exercício anterior. 

Tal efeito deve-se inegavelmente à aprovação da Lei Municipal nº 6.852 de 14 de abril de 2021 

que, dentre várias medidas, alterou as alíquotas de contribuição dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas assim como a contribuição patronal, majorando-as para 14% e 28% 

respectivamente. Ainda que seus efeitos tenham ocorrido a partir de 90 dias após a publicação 

da referida Lei, seus impactos na redução do déficit foram sensíveis. Em 2022, com a vigência 

das novas alíquotas desde o início do ano, considerando que não haja um grande crescimento das 

despesas, de modo extraordinário, é provável que o seu impacto na redução do déficit seja ainda 

maior. 

PERGUNTA 

QUAL A SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNPREVI?  

RESPOSTA 

No tocante à sua Avaliação Atuarial, de 31/12/2021, o Fundo apresentou um resultado 

deficitário de R$ 27,91 bilhões. Todavia, tal valor é, aproximadamente, R$ 9,7 bilhões inferior ao 

déficit atuarial apurado em 31/12/2020, muito em função das novas fontes de custeio. E mesmo 

assim, remanesce a previsão de que o Município tenha que repassar ao FUNPREVI os montantes 

de R$ 918 milhões em 2022 e R$ 1,0 bilhão em 2023, para compensar o déficit projetado. 

Principais pontos 
 

 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. A incorporação de forma definitiva de parte 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; 

 

4. 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; 



 

5. No exercício de 2021, e pela primeira vez na série histórica, a quantidade de 
inativos superou a de ativos, com tendência de que essa diferença se acentue 
cada vez mais ao longo dos anos; 

 

6. Insuficiência financeira da ordem de R$ 463,12 milhões, em 31/12/2021, do 
FUNPREVI; 

 

7. Apenas em 2021 (em 31/12/2021) o total de ‘Aportes para Cobertura de 
Déficit Financeiro’ realizados pelo Tesouro Municipal alcançou a substancial 
verba de R$ R$ 802,73 milhões; 

 

8. O FUNPREVI 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; 

 

9. 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. 

10  Aspectos 
Socioeconômicos 

 

No contexto do cenário econômico, o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 

Simplificação - SMDEIS, cujo objetivo é acompanhar mensalmente o comportamento da 

economia da cidade do Rio de Janeiro, cresceu, em termos reais, 4,1% em 2021 (na 

comparação com o ano anterior), após uma queda de 4,1% em 2020. Já a taxa de inflação foi 

de 8,6% em 2021, abaixo da inflação brasileira. 

PERGUNTA 
QUAL FOI A TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB EM 2021?  

RESPOSTA 

Após apresentar uma queda de 3,8% em 2020, especialmente em decorrência da pandemia de 

covid-19, que reduziu a atividade econômica no Brasil, o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro 

atingiu um aumento acumulado de 4,60% no exercício de 2021, indicando a retomada do 

crescimento econômico. 

Como destacado pela CAD, foi observado em 2020 uma retração nas atividades de Indústria (-

3,4%) e de Serviços (-4,3%), enquanto a Agropecuária apresentou crescimento de 3,8%. Já em 

2021, a retração do PIB foi na Agropecuária (-0,2%), enquanto a Indústria e Serviços se 

recuperaram com taxas de crescimento acumuladas de 4,5% e 4,7%, respectivamente.  



 

PERGUNTA 
QUAL FOI A TAXA DE INFLAÇÃO EM 2021?  

RESPOSTA 

A taxa de inflação de 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial - IPCA-E, foi de 10,42%, bem superior aos 4,23% apurados em 2020. A taxa básica de 

juros (SELIC) definida pelo Banco Central do Brasil - BCB, principal instrumento para o controle 

da inflação, apresentou aumentos no decorrer do exercício de 2021, iniciando o ano com 1,90% 

e encerrando com taxa de 9,15%.  

 

Aspectos Sociais  

O IBGE estimou a população do Município do Rio de Janeiro em 6.775.561 pessoas para 2021, 

enquanto o último censo de 2010 apurou 6.320.4461. 



Em relação ao Município do Rio de Janeiro foram notificados 65.322 nascidos vivos em 2021, 

o que representa uma variação negativa em comparação com 2020, seguindo uma tendência 

observada desde 2017. Já em relação aos nascidos vivos no Brasil e na região Sudeste os dados 

demonstram uma queda a partir do exercício de 2018. 

 

PERGUNTA 
QUAL FOI A TAXA DE MORTAL IDADE OBSERVADA EM 2021?  

RESPOSTA 

A taxa de mortalidade constatada ao final do exercício de 2021 apresenta decréscimo quando 

comparada à taxa anunciada ao final do exercício de 2020, tendo como uma das prováveis causas 

o início da vacinação contra a covid-19. 

 

 
 

PERGUNTA 



QUAL FOI A TAXA DE DESEMPREGO OBSERVADA EM 2021?  

RESPOSTA 

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

de Domicílios Contínua (PNAD), vinha apresentando leve queda até 2019, chegando a 11,10%, 

no 4º trimestre de 2019. No entanto, em decorrência da pandemia de covid-19 e das medidas de 

restrições adotadas para o seu enfrentamento, houve elevação da taxa de desocupação em 2020, 

até o primeiro trimestre de 2021, alcançando o índice de 14,90%. A partir do 2º trimestre de 

2021, com o avanço da vacinação contra a covid-19, o percentual de desocupados voltou a 

apresentar quedas, chegando a uma taxa de 11,10% no 4º trimestre de 2021, correspondente a 

12,01 milhões de pessoas, restabelecendo o mesmo índice do último trimestre de 2019.  

Já os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), quanto ao exercício 

de 2021, pode-se observar que, no Município do Rio de Janeiro houve preponderância das 

admissões sobre as demissões, com exceção dos meses de janeiro e dezembro. Por consequência, 

o estoque de emprego formal de 2021 (contratos com base na CLT em vigor) no Município do 

Rio de Janeiro foi de 1.732.472, o que representou uma recuperação após o registro de queda 

na comparação 2019/2020. 

 

 

 



11   Políticas Públicas 
Historicamente, as ações do controle externo tinham como foco a fiscalização dos 

instrumentos pelos quais o governo implementa suas políticas públicas como, por exemplo, 

licitações e contratos. Contudo, nos anos recentes, têm sido constantes os debates nas Cortes 

de Contas brasileiras sobre avaliação de políticas públicas, considerada uma nova abordagem 

de fiscalização do controle externo. 

Recentemente, a maior mudança nesse tema ocorreu com a Emenda Constitucional nº 109, de 

15 de março de 2021. Com a alteração, tornou-se obrigatória a avaliação das políticas públicas 

pelos órgãos e entidades da administração pública, inclusive com divulgação do objeto a ser 

avaliado e dos resultados alcançados (parágrafo 16, art. 37) e determinou-se que as leis 

orçamentárias (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei de 

Orçamento Anual – LOA) passassem a observar os resultados do monitoramento e da 

avaliação das políticas públicas (art.163, §16, da CF/1988). 

Avalição do Plano Plurianual 2017-2021 

O art. 165 da Constituição Federal, ao instituir um sistema de planejamento e orçamento, 

estabeleceu o PPA como o principal instrumento de planejamento governamental de médio 

prazo a fim de orientar as peças orçamentárias (LDO e LOA). Também é considerado um 

instrumento de gestão, exercendo o papel de integrar o planejamento à implementação de 

políticas públicas. Por meio do PPA, é possível monitorar os resultados dos diversos 

programas governamentais existentes, sendo um importante instrumento de accountability 

democrática.  

O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato do chefe 

do Poder Executivo e terminando no fim do primeiro ano do mandato subsequente. Ou seja, 

no primeiro ano de exercício, o governo eleito tem que formular seu PPA para o quadriênio 

seguinte e ao mesmo tempo executar o último ano do PPA elaborado pelo governo anterior.  

As análises efetuadas no PPA tiveram como foco as 10 principais funções finalísticas de 

governo e os 22 programas finalísticos mais relevantes.  

PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO OBSERVADA DAS DESPESAS REALIZADAS NAS 10  

PRINCIPAIS FUNÇÕES F INALISTICAS NOS ULTIMOS 5 ANOS?   

RESPOSTA 

As funções saneamento e habitação tiveram reduções relevantes no período entre 2018 e 2021: 



saneamento passou de R$ 859,49 milhões (2018) para R$ 570,82 milhões (2021) e habitação 

passou de R$ 208,99 milhões (2018) para R$ 44,82 milhões (2021). As despesas da função 

assistência social tiveram aumento em 2020 devido à pandemia. Essa função tinha despesas em 

torno de R$ 777,45 milhões, em 2019, atingiu R$ 876,59 milhões, em 2020, e voltou ao patamar 

de 2019 com R$ 789,65 milhões, em 2021. A pandemia, obviamente, atingiu também as despesas 

com saúde, que tiveram suas despesas incrementadas nos anos de 2020 e 2021. 

 

PERGUNTA 
QUAL O GRAU DE ATINGIMENTO DOS INDICADORES DAS 10 PRINCIPAIS  

FUNÇÕES FINALISTICAS?   

RESPOSTA 

Foram analisadas as 10 principais funções finalísticas, que representaram 60,2% da execução 

orçamentária em 2021 (R$ 19,51 bilhões). A maior parte das funções não atingiu nem 50% de 

seus indicadores. Em muitas, o atingimento dos indicadores ficou em um nível crítico (abaixo de 

25% - em vermelho), como: educação, saúde e urbanismo, as três funções com maior 

materialidade orçamentária. Saneamento não atingiu a meta de nenhum de seus indicadores. 

Apenas a função habitação atingiu 67% de seus indicadores. 



No item sobre as 10 principais funções finalísticas, foi analisado o desempenho de 115 

programas, seus 328 produtos (metas físicas) e 95 indicadores. De forma global, os resultados 

foram:  

 em torno de 57% dos programas (65 dentre 115) atingiram 70% de execução orçamentária 

(percentual considerado satisfatório);  

 apenas 33% dos produtos (107 dentre 328) alcançaram entre 70% e 130% das metas físicas 

(faixa considerada satisfatória); e  

 apenas 23% dos indicadores (22 dentre 95) conseguiram atingir ou superar o resultado 

esperado (acima ou igual a 100%). 

 



 

QUAL O GRAU DE ATINGIMENTO DOS INDICADORES DOS 22 PROGRAMAS 

MAIS RELEVANTES?  

Foram examinados os 22 programas considerados mais relevantes, objetivando obter uma 

fotografia mais próxima da realidade em relação às prioridades. Entretanto, a imagem sobre o 

desempenho desses programas não foi diferente do que foi observado nas funções. Analisando 

cada componente, seguindo os mesmos critérios da análise de desempenho da função, apurou-

se que:  

 em torno de 68% (15 dos 22 programas) atingiram 70% de execução orçamentária (percentual 

considerado satisfatório);  

 apenas 38% (59 dos 155 produtos desses programas) alcançaram entre 70% e 130% das metas 

físicas (faixa considerada satisfatória); e  

 apenas 29% (10 dos 34 indicadores desses programas) conseguiram atingir ou superar o 

resultado esperado (acima ou igual a 100%). 

 

 



 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)  

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é um indicador de processo que mensura 

o grau de aderência da gestão municipal a procedimentos e controles em determinadas áreas, 

tais como: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, cidades protegidas 

e governança em tecnologia da informação. 

O IEGM tem por finalidade avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas 

desenvolvidas pelos gestores municipais, constituindo-se como mais um instrumento 

técnico nas análises das contas públicas, sem perder o foco no planejamento em relação às 

necessidades da sociedade. Ele é composto pelas seguintes dimensões: educação (i-Educ), 

saúde (i-Saúde), gestão fiscal (i-Fiscal), planejamento (i-Planejamento), meio ambiente (i-

Amb), cidades protegidas (i-Cidade) e governança em tecnologia da informação (i-Gov TI). 



Trata-se de um indicador sintético obtido a partir dos resultados apurados em cada 

dimensão, que recebe uma nota de 0 a 100. 

PERGUNTA 
QUAL O RESULTADO APURADO NO IEGM DO MRJ EM 2021?   

RESPOSTA 

O IEGM (ano-base 2021) ficou com a nota geral de 63 pontos, encontrando-se, portanto, na faixa 

B.  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). 

 

PERGUNTA 
QUAL A EVOLUÇÃO DO IEGM OBSERVADA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS?   

RESPOSTA 

Desde 2017, a nota do IEGM esteve situada na faixa B, exceto em 2020 quando caiu para C+. 

Após ter obtido a pior nota em 2020, o índice em 2021 retornou à faixa B, ficando um ponto 

atrás da nota de 2019.  

No período de 2019-2020, o IEGM reduziu de 64,33 pontos para 52,27 (-12,06 pontos).  As 

dimensões responsáveis por essa queda foram: i-Educ (-6,30 pontos), assim como as dimensões 

i-Saúde e i-Amb, que afetaram negativamente em torno de 3,2 pontos.  



Já no período de 2020-2021, quando o IEGM teve recuperação, passando de 52,27 pontos 

(2020) para 63,47 (2021), foi justamente a dimensão i-Educ que se recuperou e teve influência 

positiva de cerca de oito pontos. Essa dimensão foi a que mais impactou na melhora da nota do 

IEGM em 2021. Entretanto, é a que mais variou (com quedas e subidas relevantes) o resultado 

nos últimos três ciclos. 

 

 

 



12   Monitoramento de 
Pareceres Prévios Anteriores 

 

De acordo com a Resolução Atricon nº 001/2021, 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. Ademais, deve conter opinião conclusiva 

acerca dos descumprimentos reiterados das determinações.  

Esta Corte de Contas vem realizando o monitoramento das determinações e recomendações 

proferidas, com o objetivo de avaliar o empenho da Administração e sanar as deficiências 

reveladas no exame de exercícios anteriores, apontando em seus relatórios os status das 

implementações realizadas e o acompanhamento das decisões que demandam análise futura. 

Tabela 183. Histórico das Prestações de Contas anteriores 
Elaboração própria 

EXERCÍCIO PARECER PRÉVIO JULGAMENTO 
RESSALVAS, ALERTAS, 

DETERMINAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA 

APURADA 

2017 Favorável à aprovação das 
Contas com ressalvas Contas Aprovadas 

2 Ressalvas, 9 Alertas, 
16 Determinações e 16 

Recomendações 
R$ 2,30 Bilhões 

2018 Favorável à aprovação das 
Contas com ressalvas Contas Aprovadas 

2 Ressalvas, 6 Alertas, 
23 Determinações e 12 

Recomendações 
R$ 3,25 Bilhões 

2019 
Contrário à aprovação das 
contas 

Pendente de 
Julgamento 

14 Alertas, 31 
Determinações e 5 

Recomendações 
R$ 4,24 Bilhões 

2020 Contrário à aprovação das 
contas 

Pendente de 
Julgamento 

5 Alertas, 16 
Determinações, 8 

Recomendações e 5 
Oportunidades de 

Melhoria 

R$ 5,55 Bilhões 

PERGUNTA 
QUAL O ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS NO 

PARECER PRÉVIO REFERENTE AO EXERC ÍCIO DE 2020 ?  

RESPOSTA 

Esta Corte emitiu Parecer Prévio contrário à aprovação das Contas do exercício anterior, de 

responsabilidade do Exmo. Sr. Marcelo Bezerra Crivella, com 5 alertas, 8 recomendações,16 

determinações e 5 oportunidades de melhoria. Do total das 16 determinações, 1 foi considerada 

atendida, 2 foram parcialmente atendidas, 4 demandam análise futura das providências adotadas 

e 9 não foram cumpridas. No tocante às 8 recomendações, nenhuma delas foi considerada 



totalmente atendida, 3 foram parcialmente atendidas, 2 demandam análise futura das 

providências adotadas e 3 não foram cumpridas. 

Tabela 184. Índice de cumprimento das determinações 
Fonte: Processo nº 40/101360/2021 

Cumprimento das DETERMINAÇÕES do exercício anterior 

Situação Quantidade % 

Atendida 1 6% 

Parcialmente Atendida 2 13% 

Análise Futura das Providências Adotadas 4 25% 

Não Atendidas 9 56% 

Total 16 100% 

Tabela 185. Índice de cumprimento das recomendações 
Fonte: Processo nº 40/101360/2021 

Cumprimento das RECOMENDAÇÕES do exercício anterior 

Situação Quantidade % 

Atendida 0 0% 

Parcialmente Atendida 3 38% 

Análise Futura das Providências Adotadas 2 25% 

Não Atendidas 3 38% 

Total 8 100% 

 

PERGUNTA 
EM TERMOS COMPARATIVOS EM RELAÇÃO  AOS 4 EXERC ÍCIOS ANTERIORES,  

QUAL O ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCM ?  

RESPOSTA 

Restou evidenciado que, no exercício de 2021, houve o menor índice de atendimento às 

determinações deliberadas por esta Corte de Contas dos últimos 4 anos avaliados. Além disso, 

também ficou demonstrado que foi o exercício com o maior índice de não atendimento às 

determinações proferidas no Parecer anterior. 

 

CONTAS DE GOVERNO DO PREFEITO 2018 2019 2022 2021 

DETERMINAÇÕES Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

AA - determinação atendida ou argumentos 
acatados 4 25,00% 7 30,43% 5 16,67% 1 6,25% 

AP - determinação com parte dos itens 
atendida 3 18,75% 2 8,70% 8 26,67% 2 12,50% 

AF - determinação demanda análise futura 4 25,00% 6 26,09% 9 30,00% 4 25,00% 

NA - determinação não atendida 5 31,25% 8 34,78% 8 26,67% 9 56,25% 

TOTAL 16 100% 23 100% 30 100% 16 100% 

 



13 Conclusão 
 
A prestação de contas ingressou nesta Egrégia Corte de Contas em 13/04/2021, cumprindo o 

prazo fixado no § 1º do art. 29 da Lei Orgânica deste Tribunal, contemplando as 

demonstrações contábeis estabelecidas em lei e o relatório do órgão central do sistema de 

controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento.  

A Controladoria Geral do Município, na qualidade de órgão central do sistema de controle 

interno, proferiu manifestação sobre as contas, mediante a emissão do Certificado de 

Auditoria nº 062/2022 (Peça 005), na modalidade Pleno. 

PERGUNTA 
QUAL FOI O POSICIONAMENTO DA COORDENADORIA DE AUDITORIA E  

DESENVOLVIMENTO SOBRE AS CONTAS APRESENTAD AS? 

RESPOSTA 

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento emitiu o Relatório Técnico com análise 

minuciosa da presente Prestação de Contas emitindo as seguintes opiniões conclusivas:  

• Eixo II - Apreciação dos Balanços Gerais – Com ressalvas;  

• Eixo III - Apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal – Sem Ressalvas;  

• Eixo V - Monitoramento das deliberações constantes nos pareceres prévios anteriores – 

Abstenção de Opinião.  

Em relação ao Eixo II a CAD proferiu 2 ressalvas, destacando que as demonstrações contábeis 

apresentadas representam adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a situação 

patrimonial, financeira e orçamentária do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2021. 

Embora as impropriedades observadas tenham relevância material, não possuem a capacidade de 

produzir efeitos generalizados.  

Quanto ao Eixo III a CAD concluiu que a execução orçamentária e financeira, bem como a gestão 

fiscal, realizadas no exercício de 2021, foram efetivadas adequadamente, em todos os seus 

aspectos relevantes, motivo pelo qual emitiu opinião sem ressalvas.  

No que se refere ao Eixo V, por se tratar do primeiro ano de mandato do atual Chefe do Poder 

Executivo e, considerando que tal fato inviabiliza a apuração do descumprimento reiterado das 

determinações exaradas por esta Corte de Contas, a CAD se absteve de emitir opinião sobre este 

eixo.  

Diante das evidências obtidas no exame dos autos, a CAD sugeriu a emissão de 2 alertas, 14 

determinações e 8 recomendações. 

 



PERGUNTA 
COMO SE MANIFESTOU A SECRETARIA GERAL DE  CONTROLE EXTERNO?  

RESPOSTA 

A SGCE manifestou-se pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação da Prestação de 

Contas de Governo, alusiva ao exercício de 2021, sem prejuízo das ressalvas, alertas, 

determinações e recomendações propostas.  

Adicionalmente, em razão do cenário fiscal observado no Município do Rio de Janeiro nos últimos 

anos, a SGCE buscou relacionar as principais ações estruturantes adotadas pela atual gestão em 

2021, como a Reforma da Previdência, Reforma Tributária, Novo Regime Fiscal, Autorização para 

Operação de Crédito BIRD, Auxílio Empresa Carioca, Programa Auxílio Carioca, Lei da Liberdade 

Econômica e Observatório Econômico do Rio. 

PERGUNTA 
QUAL FOI O PARECER EXARADO PELA PROCURADORIA ESPECIAL ?  

RESPOSTA 

A Procuradoria Especial emitiu Parecer pela aprovação das Contas do Senhor Prefeito Eduardo 

da Costa Paes, com as determinações, recomendações, ressalvas e alertas sugeridos pela 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento/SGCE, propondo a inclusão de 2 

recomendações.  

Por fim, a Procuradoria Especial destacou alguns pontos que caracterizam oportunidades de 

melhoria, nos termos do subitem 6.3 da conclusão de sua manifestação. 

PERGUNTA 
QUAL FOI O PROJETO DE PARECER PRÉVIO APRESENTAD O PELO RELATOR 

DAS CONTAS DE GOVERNO DE 2021 (C ONSE LHEIRO BRUNO MAIA DE 

CARVALHO)?  

RESPOSTA 

Após apresentar relatório contemplando minucioso exame do exercício financeiro, votou pela 

emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura do 

Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2021, de responsabilidade do 

Excelentíssimo Senhor Eduardo da Costa Paes com 8 alertas, 24 determinações, 10 

recomendações e 11 oportunidades de melhoria.  

Ressalta-se que apenas uma determinação foi suprimida (D13) por decisão colegiada, 

permanecendo incólumes os demais termos do Projeto de Parecer Prévio proposto pelo 

Conselheiro Relator.       

 

 

 



 

14 Parecer Prévio 
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com base no art. 71 da 

Constituição Federal de 1988, no art. 124, § 3º, da Constituição Estadual, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 04 de 1991, no art. 88, I, da Lei Orgânica do Município do Rio 

de Janeiro e no art. 29 da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei 

Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007; 

RESOLVE: 

Pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura 

do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2021, de responsabilidade do 

Excelentíssimo Senhor Eduardo da Costa Paes com os seguintes alertas, determinações, 

recomendações e oportunidades de melhoria: 

ALERTAS  
 

A.1 – Adverte-se, em que pese a sensível melhora nos indicadores fiscais, quanto à 

imprescindibilidade de reforçar a resiliência fiscal na gestão fazendária como fator contínuo 

preponderante para o desenvolvimento da capacidade institucional de antecipar, absorver e 

reagir aos choques que impactam as finanças públicas municipais, levando em consideração os 

aspectos relacionados ao controle tanto da despesa quanto da receita, principalmente, dos atos 

que interferem na sustentabilidade fiscal como a criação, expansão ou o aperfeiçoamento da ação 

governamental, o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e a concessão de 

renúncia de receita (subitem 16.4.3);  

 

A.2 – Adverte-se quanto a possível redução da Receita Corrente Líquida e o seu impacto sobre 

os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente, os relativos a despesa de 

pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito e com amortização, juros e demais 

encargos da dívida consolidada, considerando a diminuição dos ingressos de recursos 

provenientes da concessão de serviços de saneamento da CEDAE, a partir do exercício de 2023 

(subitem 3.1.1); 

 

A.3 – Adverte-se que a não observância do prazo estipulado no art. 18 do Decreto nº 

10.540/2020 para implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 



Administração Financeira e Controle - SIAFIC (01/01/2023) sujeitará o Município à proibição de 

recebimento de transferências voluntárias (subitem 3.5.2 do Relatório Técnico);  

 

A.4 - Adverte-se que, em função da classificação “B” constatada ao final do exercício de 2021, 

deverão ser adotadas as medidas e observadas as vedações previstas na Lei Complementar nº 

235/2021 que regulamenta o Novo Regime Fiscal do Município (subitem 3.15);  

 

A.5-Adverte-se quanto ao elevado déficit previdenciário que obrigou o Município do Rio de 

Janeiro a aportar recursos adicionais da ordem de R$ 3,29 bilhões, sendo o montante de R$ 803 

milhões de aporte financeiro, R$ 2,13 bilhões de contribuição suplementar, R$ 347 milhões de 

royalties e R$ 14 milhões de alienação de bens (subitem 6.4.1);  

 

A.6 -Adverte-se que, não obstante a melhora no caixa do Município no exercício de 2021, 

perduram compromissos oriundos de gestões anteriores não quitados, como as obrigações 

inadimplidas ou inscritas em restos a pagar que foram parceladas em 10 cotas anuais por 

imposição legislativa (subitem 10.2.1);  

 

A.7 - Adverte-se quanto à crescente demanda decorrente de ações judiciais envolvendo a 

municipalidade que totalizam o montante de R$ 113,14 bilhões, sendo R$ 20,81 bilhões 

contabilizados como provisões a pagar546 e R$ 92,33 bilhões evidenciados como contingências 

passivas (subitem 10.5.2);  

 

A.8 - Adverte-se quanto ao possível impacto na arrecadação dos recursos do FUNDEB em face 

(i) da redução de matriculas na rede municipal de ensino; (ii) das novas regras advindas da Emenda 

Constitucional nº 108/2020 que determinou aos Estados a obrigatoriedade de aprovarem ou 

atualizarem sua legislação para implementar o ICMS Educação até o dia 26 de agosto de 2022; e 

(iii) da possibilidade de o MRJ ampliar as receitas do Fundo, a partir do exercício de 2023, com o 

recebimento da complementação – VAAR, desde que atendidas algumas condicionalidades de 

gestão que demonstrem melhorias em indicadores de atendimento e de aprendizagem, com 

ênfase nos resultados (subitem 5.2);  

DETERMINAÇÕES  
 

D.1 Que conste, nas próximas Prestações de Contas, a composição detalhada dos valores 

registrados a título de Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante) ao final de cada exercício, 

contemplando, por tributo, a competência dos créditos, o montante dos créditos parcelados, bem 



como seja informado se há relação dos mesmos com programas de parcelamento promovidos 

pelo Município (subitem 3.5.1 do Relatório Técnico);  

 

D.2 Que sejam adotadas providências para a imediata implementação do procedimento de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de 

contribuições, conforme consta na Portaria STN nº 548/2015 (subitem 2.5); 

 

D.3 Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento efetue o repasse dos recursos 

vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a Secretaria Municipal de Educação, 

conforme disposto no art. 69, § 5º, da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (subitem 3.2.1);  

 

D.4 Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados somente em ações consideradas 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos 

do art. 25, caput, da Lei Federal nº 14.113/2020 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei 

Federal nº 9.394/1996 (subitem 5.4);  

 

D.5 Que a Secretaria Municipal de Saúde adote as providências visando à execução orçamentária 

do valor de R$ 147,43 milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município em 

função da ordem judicial emitida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0102392- 

05.2019.5.01.0000, priorizando as despesas que permitam a imediata recomposição dos valores 

sequestrados de contas correntes vinculadas a fundos especiais, no montante de R$ 13,97 

milhões (subitem 4.3.5.2 do Relatório Técnico);  

 
D.6 Que todos os atos que possam ter repercussão nas despesas com pessoal (ativos, inativos e 

pensionistas) sejam precedidos de estudo de impacto atuarial e fonte de custeio, permitindo, 

assim, a avaliação de sua viabilidade e eventual responsabilização dos respectivos agentes 

(subitem 4.4.8 do Relatório Técnico);  

 

D.7 Que seja disponibilizado o acesso à base de dados do sistema ORÇAMENTO, previsto nos 

parágrafos 1º ao 3º do art. 46 da Lei Municipal nº 6.763, de 14 de agosto de 2020 (LDO 2021) e 

na Resolução SMFP nº 3.222, de 11 de março de 2021 (subitem 5.6 do Relatório Técnico);  

 

D.8 Que seja disponibilizado o acesso à base de dados do Sistema Corporativo de 

Acompanhamento e Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SISCOB), instituído pelo 

Decreto nº 30.062, de 12 de novembro de 2008 (subitem 5.2.3.2 do Relatório Técnico);  



 

 

D.9 Que o Poder Executivo adote medidas estruturantes a fim de que os processos licitatórios 

sejam dotados de maior eficiência e que os ordenadores de despesas atentem para que os 

certames sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a 

ocorrência de sucessivas contratações emergenciais (subitem 16.7.5);  

 

D.10 Que seja implementada ferramenta on-line consistente em Cadastro Geral de Obras do 

Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 45, parágrafo 

único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de 

Acesso à Informação (item 6 do Relatório Técnico);  

 

D.11 Que o painel das Organizações Sociais, a fim de cumprir sua função de instrumento de 

transparência da execução dos contratos formalizados com tais entidades, contenha todos os 

dados e informações necessários à efetividade do controle social, em especial, aqueles 

relacionados aos contratos de prestadores de serviços terceirizados (nome do prestador e valor 

contratado), relação de Recursos Humanos, inventário dos bens públicos adquiridos pelas OSs, 

repasses realizados pelo Município e detalhamento das notas fiscais (item 6 do Relatório Técnico);  

 
D.12 Que o Poder Executivo disponibilize em sítio eletrônico (Portal da Transparência Rio), dados 

atualizados contendo a ordem cronológica de exigibilidade de todos os créditos classificados em 

obrigações a pagar, para cada fonte diferenciada de recurso (subitem 10.6);  

 

D.13 Que a Controladoria Geral do Município inclua nas próximas contas de governo e de gestão, 

a relação das despesas realizadas sem prévio empenho, discriminadas por órgão e com os 

respectivos montantes, indicando o resultado das medidas administrativas e judiciais para 

apuração da responsabilidade em cada caso (subitem 10.3); 

 

D.14 Que o Poder Executivo, nas sindicâncias para apuração de responsabilidade por despesas 

sem prévio empenho (art. 60 da Lei nº 4.320/1964), além de apurar o motivo pela qual a despesa 

não foi empenhada em época própria, verifique se a despesa foi realizada sem prévia autorização 

legislativa (art. 167, I, II, IV e V, da CF/1988); se afrontou os princípios básicos das licitações e 

contratos (art. 37 da CF/1988; Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021) e da responsabilidade 

fiscal (arts. 16 a 17 da LRF); e, principalmente, se ocorreu sobrepreço ou superfaturamento; 

(subitens 10.3 e 10.4);  

 



 

 

D.15 Que a Controladoria Geral do Município inclua nas próximas contas de governo e de gestão, 

a relação das despesas de exercícios anteriores quitadas no exercício, discriminadas por órgão e 

com os respectivos montantes, indicando o resultado das medidas administrativas e judiciais para 

apuração da responsabilidade em cada caso (subitem 10.4);  

 

D.16 Que o Poder Executivo promova medidas estruturantes visando a evitar a ocorrência 

sistemática de despesas sem a devida execução orçamentária (art. 60 da Lei nº 4.320/1964) ou 

em afronta à ordem cronológica de pagamento - art. 5º, caput, da Lei 8.666/1993 (subitem 10.3);  

 
D.17 Que o Poder Executivo implemente, previamente, as exigências estabelecidas nos artigos 

14 a 17 da LRF, em especial, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, quando da realização de atos que possam 

provocar risco à sustentabilidade fiscal como a concessão de renúncias de receitas, despesa com 

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e despesas obrigatórias de caráter 

continuado (subitens 11.7.2 e 11.7.3);  

 

D.18 Que a Controladoria Geral do Município faça constar nas próximas prestações de contas, 

conforme determinado no art. 40, III, da Lei Orgânica deste Tribunal, relatório e certificado de 

auditoria, que deverão consignar qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as 

medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas (subitem 1.3);  

 

D.19 Que o Poder Executivo cumpra o disposto no art. 39 da Lei Complementar nº 235/2021 

(Novo Regime Fiscal) de forma a regulamentar a divulgação, em meio eletrônico de acesso 

público, do Demonstrativo do Planejamento Anual das Despesas de Custeio, para cada exercício 

financeiro, a fim de demonstrar a compatibilização de suas despesas ao limite de poder de gasto 

definido conforme previsto no art. 4º do referido diploma legal (subitem 16.4.3);  

 

D.20 Que o Poder Executivo promova medidas estruturantes e sistêmicas para inibir a ocorrência 

de pagamento de despesas com atraso, inclusive com concessionárias de serviços públicos, de 

forma a evitar a incidência de juros e multas, a paralisação de serviços, o encarecimento dos 

insumos e do custo de financiamento e a insegurança dos credores (subitem 10.5.1);  

 

D.21 Que o Poder Executivo promova a regularização do montante de R$ 829,35 milhões ao 

FUNPREVI em face do advento da Lei nº 6.852/2021 e da importância de R$ 138,35 milhões em 



atendimento aos preceitos do art. 33, § 10, da Lei 3.344/2001 (subitens 6.2.1 e 16.7.2);  

 
D.22 Que Poder Executivo avalie, permanentemente, a eficiência e o alcance dos resultados 

esperados com incentivos fiscais concedidos com o objetivo de atrair investimentos e 

proporcionar o desenvolvimento econômico e social (art. 14, da Lei Municipal n° 7.000/2021), 

aprimorando os mecanismos de controle de informações regionalizadas a que alude o § 6º do art. 

165 da Constituição Federal (subitens 8.1 e 8.2);  

 

D.23 Que a CGM disponibilize o acesso à base de dados do sistema FINCON de forma a subsidiar 

a análise de conformidade prevista no §4º do art. 218 do RITCMRJ;  

RECOMENDAÇÕES  
 

R.1 Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio, da 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, 

especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que 

tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou 

Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria Geral do Município, 

não integrando o Balanço Consolidado (subitem 7.5);  

 

R.2 Que a Procuradoria Geral do Município, na qualidade de órgão responsável pela cobrança 

dos créditos inscritos em Dívida Ativa, envide esforços visando ao maior controle dos prazos 

prescricionais de tais créditos e à maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder 

Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das 

execuções fiscais (subitem 7.7.2);  

 

R.3 Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do Município 

continuem envidando esforços no sentido de efetuar a cobrança dos repasses constitucionais 

devidos relativos ao ICMS, na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal (subitem 9.1.1);  

 
R.4 Que a Secretaria Municipal de Cultura, ao elaborar os editais referentes ao cumprimento da 

Lei nº 5.553/2013, considere, para o exercício de referência indicado nas próximas Leis 

Orçamentárias Anuais, a arrecadação do ISS nos termos da classificação orçamentária introduzida 

pela Portaria STN/SOF nº 5/2015 (subitem 3.11);  

 

 



 

 

R.5 Que o Poder Executivo Municipal avalie a possibilidade de regulamentação do disposto no 

art. 40, § 1°, I, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 103/2019, para verificação da 

manutenção das condições de saúde que ensejaram a aposentadoria por incapacidade 

permanente do servidor (subitem 4.4.8 do Relatório Técnico);  

 

R.6 Que sejam estabelecidos referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que 

devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões 

de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento 

da Lei Geral de Licitações, bem como da Deliberação TCMRJ nº 235/2017 (item 6 do Relatório 

Técnico);  

 

R.7 Que o Poder Executivo adote os procedimentos necessários à efetivação da liquidação da 

RIOCOP, considerando que a empresa se encontra em liquidação desde 1996, sem gerar receita 

própria e eventuais obrigações residuais decorrentes de suas atividades são, necessariamente, 

suportadas pelo Tesouro Municipal (item 6 do Relatório Técnico); 

 

R.8 Que o Poder Executivo, diante da necessidade de contribuir no processo de implementação 

da Agenda 2030, promova 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 (subitem 13.6.2);  

 

R.9 Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do Município 

continuem envidando esforços para que os créditos do MRJ junto ao Governo do ERJ 

decorrentes (i) das obrigações estipuladas no Termo de Cessão de Uso nº 251/2011; (ii) dos 

valores retidos a título de ISS; e (iii) dos repasses constitucionais a menor pela exclusão indevida 

de valores da base de cálculo, possam ser repassados, definitivamente, aos cofres municipais, 

devidamente corrigidos e atualizados (subitem 9.2);  

 
R. 10 Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do 

Município, nas próximas Prestações de Contas, apresentem a composição detalhada dos valores 

arrecadados, ao final do exercício, divididos por (i) arrecadação ordinária e (ii) arrecadação da 

dívida ativa, indicando quais valores são decorrentes de arrecadação amigável (por tributo e 

competência), qual o montante dos créditos parcelados e os decorrentes de protestos de 

certidões de Dívida Ativa com o respectivo índice de recuperabilidade (de cada uma das 



modalidades) para aferição da capacidade e eficiência da arrecadação (subitem 7.6);  

OPORTUNIDADES DE MELHORIA – AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS  
 

O.M 1 – Que seja incluído nos Relatórios de Gestão Fiscal ou em outro demonstrativo específico, 

adendo contemplando o acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos programas 

de governo e o nível de atingimento das metas e indicadores de desempenho, de forma a 

possibilitar uma análise conjunta do contexto fiscal e das políticas públicas e verificar o 

cumprimento do disposto no §16 do art. 37 da Constituição Federal (item 14);  

 

O.M 2 – Que o Poder Executivo reavalie e aprimore o sistema de elaboração, execução e controle 

dos respectivos instrumentos de forma a garantir a efetividade das peças de planejamento com 

elemento condutor e balizador das políticas públicas municipais, considerando o conjunto de 

inconsistências e fragilidades detectadas na construção e monitoramento do Plano Plurianual, 

Plano Municipal de Educação e Plano Municipal de Saúde (item 14);  

 

O.M 3 - Que o roteiro prático “Política Pública em Dez Passos” elaborado pelo TCU seja utilizado 

como referencial para subsidiar o aprimoramento da implementação das políticas públicas do 

MRJ, cuja seleção e construção de indicadores ocorra por meio de técnicas e instrumentos 

reconhecidamente adequados pela Academia e já consolidados e aplicados com êxito por outros 

entes públicos, a exemplo, do modelo SMART adotado pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (subitem 14.6);  

 

O.M 4 - Que o Relatório de Avaliação Anual do PPA passe a contemplar materialmente as 

justificativas e as medidas implementadas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta 

responsáveis pelas ações governamentais contidas no PPA de forma a subsidiar o 

acompanhamento do cumprimento efetivo das diretrizes, objetivo e metas estabelecidas (item 

14);  

 

O.M 5 - Que o Poder Executivo considere atualizar o IPS-Rio, ou outro índice que julgar 

apropriado, em periodicidade menor que a do censo nacional decenal, a fim de subsidiar 

diagnóstico mais preciso das necessidades básicas, bem-estar e oportunidades da população do 

MRJ, e das disparidades socioeconômicas e ambientais entre as Regiões Administrativas da 

Cidade (subitem 13.6.4);  

 



O.M 6 - Que o Poder Executivo considere intensificar, de forma sistêmica e integrada, ações que 

promovam o consumo sustentável, contribuindo para a redução de rejeitos encaminhados aos 

aterros sanitários, a ecoeficiência, a coleta seletiva, a reciclagem, o empreendedorismo e o 

aprimoramento de tecnologias limpas, a valorização e o manejo dos resíduos sólidos urbanos 

(subitem 16.5.5);  

OPORTUNIDADES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA  
 

O.M 7 - Que o Poder Executivo envide esforços para implementação de estratégias baseadas em 

psicologia e economia comportamental para a edição de atos normativos tendentes a conferir 

maior persuasão comportamental dos contribuintes no cumprimento das suas obrigações 

tributárias (adimplência), visando a uma maior efetividade da arrecadação de receitas (subitem 

7.6);  

 

O.M 8 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do 

Município avaliem a possibilidade de celebrar Convênios com os Cartórios dos 5º e 6º Ofício 

Distribuidor do RJ para otimização de pesquisa de bens em nome dos devedores, permitindo uma 

melhora significativa nas garantias das Execuções Fiscais (subitem 7.6);  

 

O. M 9 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do 

Município continuem envidando esforços para adoção de medidas e ações efetivas e específicas, 

visando a reduzir as perdas provenientes de ajuste de perdas, decorrentes de cancelamentos e 

baixas das Certidões de Dívida Ativa (subitem 7.2);  

 
O.M 10 - Que o Poder Executivo, inspirado na Comissão de Juristas instaurada pelo Senado 

Federal para reforma do processo tributário, avalie a adoção de Métodos Alternativos de Solução 

de Controvérsias Tributárias, tais como, a Mediação, a Conciliação e a Arbitragem Tributária, bem 

como a ampliação da abrangência e escopo da Transação Tributária, já prevista na Lei Municipal 

nº 7.000/2021, com a finalidade de reduzir a litigiosidade e incrementar a arrecadação da dívida 

ativa, além de reduzir o contingenciamento de processos (subitem 7.2);  

OPORTUNIDADES DE MELHORIA - EFICÁCIA DO PROCESSO DE 
CONTAS DE GOVERNO  

O.M 11 - Que a Controladoria Geral do Município acompanhe tempestivamente as deliberações 

proferidas neste Parecer Prévio (alertas, determinações, recomendações e oportunidades de 

melhoria) de modo a impulsionar o seu cumprimento e a mensuração do impacto quantitativo e 



qualitativo dos benefícios gerados, considerando, ainda, a 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 ATRICON nº 01/2021 (subitem 15.1). 


	Parecer Prévio – Síntese ao Cidadão
	1 Introdução
	Contas de Governo do Prefeito do Rio de Janeiro
	PERGUNTA
	Quem julga as contas do Prefeito do Rio de Janeiro?
	RESPOSTA

	As contas do Prefeito do Rio de Janeiro são julgadas anualmente pela Câmara Municipal após emissão de Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. O Parecer Prévio do TCMRJ só poderá ser contrariado por decisão de ⅔ dos verea...
	PERGUNTA
	Qual o prazo para envio da prestação de contas do prefeito?
	RESPOSTA


	No âmbito municipal, as contas são apresentadas pelo Prefeito concomitantemente à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ao reverso, caso a prestação de contas não seja apresentada dentro do ...
	PERGUNTA
	O que deve ser evidenciado na prestação de contas do prefeito?
	RESPOSTA


	De forma global, as contas do Chefe do Poder Executivo (Contas de Governo) demonstram o retrato da situação fiscal da unidade federativa e revelam o cumprimento do orçamento, dos planos de governo e dos programas governamentais, evidenciando os níveis...
	PERGUNTA
	Qual o prazo para emissão do parecer prévio pelo tcmrj?
	RESPOSTA


	A Constituição Federal de 1988 reserva ao Tribunal de Contas a missão de apreciar, mediante parecer prévio conclusivo, as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo dentro de 60 dias após o seu recebimento.
	PERGUNTA
	O que deve constar no Parecer Prévio do TCMRJ?
	RESPOSTA


	O Parecer Prévio deve fornecer informações necessárias para avaliação do desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial e fiscal do governante durante seu mandato, em linguagem de fácil entendimento, que permita a compreensão do conteúdo pelos cidad...
	Ademais, o referido exame consubstancia etapa fundamental no processo de controle externo da gestão pública brasileira, pois oferece ao Poder Legislativo elementos técnicos essenciais para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo e a formaç...
	PERGUNTA
	O que acontecerá caso as contas sejam rejeitadas?
	RESPOSTA


	A rejeição das Contas de Governo não gera, por si só, a aplicação de penalidades. Entretanto, a natureza das irregularidades detectadas no exame e julgamento das contas poderá desencadear a abertura de processos judiciais ou administrativos cabíveis p...
	PERGUNTA
	Como saber mais sobre o processo de exame das contas do Prefeito?
	RESPOSTA


	Com objetivo de deixar mais amigável o entendimento do processo de julgamento das contas do Prefeito e a sua importância para a sociedade carioca, foi elaborado um vídeo institucional pelo TCMRJ contemplando os principais pontos referentes ao tema.
	Assista em:  www.youtube.com/audiovisualtcmrj

	Principais Pontos

	2 Gestão Orçamentária
	Planejamento e Execução orçamentária
	PERGUNTA
	qual foi o resultado orçamentário observado em 2021?
	RESPOSTA

	O resultado orçamentário é apurado confrontando-se a receita arrecadada com a despesa empenhada ao longo do exercício.
	No decorrer de 2021, foram arrecadadas receitas no montante de R$ 37,48 bilhões e realizadas despesas de R$ 32,44 bilhões, resultando em um superávit orçamentário de R$ 5,03 bilhões, sendo este o maior entre as capitais do Brasil.
	PERGUNTA
	qual FOI o desempenho da arrecadação das receitas em 2021?
	RESPOSTA


	A realização de receitas superou o montante previsto em 19,85%, contribuindo para a ocorrência de um superávit de arrecadação da ordem de R$ 6,21 bilhões.
	No que se refere às categorias econômicas, as receitas correntes alcançaram 121,45% do previsto, apresentando um desempenho muito acima da estimativa em quase todas as origens. As receitas com melhores desempenhos diante da previsão foram as Receitas ...
	PERGUNTA
	qual foi a evolução da arrecadação das receitas em relação aos anos anteriores?
	RESPOSTA


	Nos exercícios de 2017 a 2019, registra-se que as receitas correntes vinham apresentando um crescimento acima da inflação, o que não ocorreu em 2020, quando os efeitos causados pela pandemia provocaram um pequeno decréscimo arrecadatório de 0,56% ness...
	No entanto, no exercício de 2021, as receitas voltaram a apresentar um crescimento, registrando um aumento de 17,68% em relação ao período anterior, e de 32,91% no acumulado dos últimos cinco anos.
	No que tange às receitas de capital, destaca-se que, após expressivas arrecadações nos anos de 2015 e 2016, em função da captação de recursos destinados à melhoria da infraestrutura da cidade e em decorrência da realização de grandes eventos esportivo...
	PERGUNTA
	qual foi o montante de despesas realizadas no exercícío de 2021?

	As despesas empenhadas no exercício de 2021 somaram R$ 32,44 bilhões, em face da dotação disponível de R$ 35,38 bilhões.  As despesas correntes representam o maior volume de gasto do Município, retratando 94,45% do executado. Já as despesas de capital...
	PERGUNTA
	qual foi a evolução da realização das despesas em relação aos anos anteriores?

	No comparativo da execução da despesa com o ano anterior, ficou evidenciado que houve um decréscimo, em termos reais, de 1,43% na realização da despesa.
	Observa-se que as despesas correntes vinham apresentando crescimento de 2017 a 2020, quando em 2021 apresentaram um decréscimo de 2,02%. Já as despesas de capital apresentaram comportamento irregular no período, apresentando em 2021 um crescimento rea...
	PERGUNTA
	Em quais funções de governo são realizados os maiores gastos?
	RESPOSTA


	A classificação funcional da despesa indica a área de atuação governamental. As três principais funções que representam 63,69% da despesa executada em 2021 são Educação, Saúde e Previdência Social.

	Principais Pontos

	3 Gestão Fiscal
	Equilíbrio Fiscal
	PERGUNTA
	Qual era a situação fiscal da Cidade do rio de janeiro em 2020?
	RESPOSTA

	De acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o MRJ foi a capital que apresentou o pior cenário fiscal em 2020, considerando o resultado consolidado dos 9 indicadores referentes aos seguintes...
	(1) Endividamento: Capital mais endividada em percentual da RCL;
	(2) Solvência Geral (Despesa Bruta com Pessoal): Capital com maior gasto com pessoal em percentual da RCL;
	(3) Solvência Geral (Serviços da Dívida): Segunda capital com maior gasto com pagamento de dívida em percentual da RCL;
	(4) Rigidez das Despesas (Despesas de custeio): Capital com maior gasto com despesa de custeio em relação a despesa total;
	(5) Planejamento (Restos a Pagar): Capital com maior transferência de despesas do exercício que se encerra para o seguinte;
	(6) Planejamento (Disponibilidade de Caixa): Capital com a maior insuficiência de caixa do país.
	PERGUNTA
	Qual a situação fiscal da Cidade do rio de janeiro no encerramento de 2021?
	RESPOSTA


	O panorama fiscal do MRJ, referente ao exercício de 2021, apresentou uma evolução positiva em praticamente todos os indicadores, decorrente, principalmente, do aumento das disponibilidades financeiras e da receita corrente líquida.
	Diante do exame das informações apresentadas nos autos, é possível concluir que houve uma sensível melhora nas finanças da Cidade, caracterizada principalmente pelo vultoso incremento na arrecadação (de R$ 31 bilhões em 2020 para R$ 37 bilhões em 2021...
	PERGUNTA
	Qual a variação ocorrida na receita corrente líquida em 2021?
	RESPOSTA


	A Receita Corrente Líquida – RCL representa importante parâmetro para aferição de vários indicadores da gestão fiscal, como os limites com gastos de pessoal, endividamento público, operações de crédito, dentre outros.
	No exercício de 2021, atingiu o patamar de R$ 30 bilhões, apresentando um crescimento de 21,62% comparativamente com o mesmo período de apuração anterior.
	Tal crescimento foi fortemente influenciado pelo recebimento dos recursos da Concessão de serviços de saneamento (CEDAE) que, por ser integrante do rol das receitas correntes, impactou diretamente a composição da RCL, ampliando, assim, a base de cálcu...
	PERGUNTA
	Qual a variação ocorrida na dívida consolidada em 2021?
	RESPOSTA


	Registre-se que a dívida consolidada do MRJ, após uma redução em 2019 (R$ 17 bilhões), apresentou expressivo aumento em 2020 (R$ 20,26 bilhões), principalmente em função da suspensão dos pagamentos determinada pela Lei Complementar nº 173/2020, voltan...
	A dívida consolidada líquida - dívida consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros - ao final do exercício de 2020, perfazia a quantia de R$ 18,33 bilhões e encerrou o exercício de 2021 ...
	PERGUNTA
	Qual o montante de RENÚNCIAS de receitas concedidas em 2021?
	RESPOSTA


	O total da renúncia de receitas concedidas em 2021 totalizou R$ 2,33 bilhões, correspondendo a 16,54% da arrecadação das receitas tributárias e apresentando um aumento em relação ao período anterior de 15,87%.
	Registre-se que, do total de renúncias concedidas, 22,83% referem-se ao ISS, 15,57% ao IPTU e 7,20% ao ITBI.
	É importante destacar que somente 1,82% do total dos valores relativos às renúncias de receitas apresentaram regionalização, sendo informado pela SMFP que foi realizada análise de cada caso, concluindo-se ora pela não aplicação de regionalização, ora ...
	Cumpre assinalar que não houve previsão de compensação para nenhuma das renúncias promovidas, tendo sido informado pela SMFP que a renúncia foi considerada na estimativa da receita na Lei Orçamentária Anual, na forma do art. 12 da LRF, e que não afeta...

	Metas Fiscais
	PERGUNTA
	as metas fiscais de resultado primário e nominal foram atingidas em 2021?
	RESPOSTA

	Neste particular, registra-se que, no exercício de 2021, foi apurado um expressivo resultado primário (R$ 7,64 bilhões) e nominal (R$ 6,52 bilhões), superando de forma contundente as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 5...
	PERGUNTA
	as metas bimestrais de arrecadação foram atingidas em 2021?
	RESPOSTA


	No âmbito das metas bimestrais de arrecadação, que são acompanhadas ao longo do exercício a fim de se verificar se a realização da receita será suficiente para cumprimento das metas de resultado primário e nominal, restou demonstrado que não houve ati...
	Por outro lado, nos demais bimestres, o Município superou as metas de arrecadação em todos os períodos, terminando o exercício com um superávit arrecadatório de R$ 6,21 bilhões, não sendo, portanto, necessária a adoção das medidas de contingenciamento...

	Sustentabilidade Fiscal
	PERGUNTA
	Quais os possíveis riscos à sustentabilidade fiscal do Município do rio de janeiro?
	RESPOSTA

	(1) Comparando as metas fiscais de 2022 com a de 2024, constata-se que, em relação à receita total, considerando os valores constantes, uma redução expressiva de mais de R$ 2 bilhões (R$ 37,53 bilhões em 2022 para R$ 35,45 bilhões em 2024).
	(2) O montante da renúncia de receita prevista para os exercícios de 2022, 2023 e 2024 são R$ 1,45 bilhão, R$ 1,50 bilhão e R$ 1,56 bilhão, respectivamente. Apesar do volumoso valor de renúncias concedidas e do crescente impacto anual no poder arrecad...
	(3) O Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) revela a existência de uma reserva de R$ 1,41 bilhão para incremento das respectivas despesas. No entanto, ressalta-se que a margem decorre de um suposto ...
	(4) O Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS evidenciou, em todos os exercícios abrangidos, a ocorrência de déficit financeiro no FUNPREVI, indicando que as despesas previdenciárias são maiores do que suas receitas. Por consequência, de acordo com...

	Principais Pontos

	4 Gestão Financeira
	Equilíbrio Financeiro
	PERGUNTA
	Qual era a situação financeira da Cidade do rio de janeiro em 2020?
	RESPOSTA

	Desde a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município do Rio de Janeiro nunca havia apresentado insuficiência financeira (despesas vencidas sem cobertura financeira), conforme constatado no último mandato do Chefe do Poder Executivo (2017...
	PERGUNTA
	Quais foram as causas da insuficiência financeira constatada em 2020?
	RESPOSTA


	A insuficiência financeira de R$5,55 bilhões decorreu de três artifícios fiscais utilizados durante a gestão anterior (2017 a 2020):
	(1) superestimar a receita anual prevista na LOA, possibilitando a realização de despesa em um montante superior à receita arrecadada;
	(2) carregar quase toda a superestimativa na meta de arrecadação no 6º bimestre, inviabilizando a detecção de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira durante o exercício, conforme previsto no artigo 9º da LRF;
	(3) realizar despesas sem prévio empenho, ou seja, à margem do orçamento aprovado e, consequentemente, sem cobertura financeira.
	PERGUNTA
	Qual a situação financeira da Cidade do rio de janeiro no encerramento de 2021?
	RESPOSTA


	Apesar do elevado desprovimento de caixa apurado em 2020 (R$5,55 bilhões de dívidas vencidas sem disponibilidade de caixa), o MRJ encerrou o exercício de 2021 com uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 7,31 bilhões e obrigações financeiras de R$ 6,7...
	PERGUNTA
	Quais foram as causas da suficiência financeira constatada em 2021?
	RESPOSTA


	Como principais causas para a guinada no fluxo de caixa da Prefeitura foram identificadas:
	(1) Ingresso de receitas patrimoniais extraordinárias provenientes da participação do Município na concessão de serviços de saneamento - CEDAE - R$ 3,99 bilhões;
	(2) Aumento real na arrecadação dos impostos municipais (IPTU, ISS e ITBI) em 7,40 % (de R$ 11,21 bilhões para R$ 12,04 bilhões) e das transferências correntes em 5,12% (de R$ 11,59 bilhões para R$ 12,18 bilhões), com destaque para as transferências d...
	(3) Redução das despesas totais do exercício (já descontados os efeitos da inflação) em 1,44% (de R$ 32,91 para R$ 32,44 bilhões), com destaque para despesa de pessoal e encargos sociais (de R$ 20,32 bilhões para R$ 19,10 bilhões) e investimentos (de ...
	(4) Redução das obrigações financeiras do exercício decorrente de cancelamentos de restos a pagar no montante de R$1,5 bilhão e do parcelamento de R$ 622,93 milhões referentes às obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar em 10 cotas anuai...
	PERGUNTA
	quais os principais riscos para a manutenção do equilibrio financeiro da Cidade?
	RESPOSTA


	Em que pese a situação financeira ter apresentado avanços em relação ao exercício anterior, cabe advertir sobre o possível implemento de despesas em face dos seguintes fatores:
	(1) as restrições no tocante ao crescimento dos gastos com pessoal previstas na Lei Complementar nº 173/2020 não estão mais vigentes;
	(2) o crescente aumento das despesas previdenciárias que obrigará o Município do Rio de Janeiro a aportar ainda mais recursos financeiros adicionais para quitar as obrigações do FUNPREVI, seja via aporte financeiro ou por meio contribuição suplementar...
	(3) Em paralelo, sob a perspectiva arrecadatória, os valores ainda a receber decorrentes da concessão de serviços de saneamento da CEDAE não ostentarão a mesma grandeza dos percebidos em 2021, conforme demonstrado na planilha a seguir:

	Principais Pontos

	5 Gestão Patrimonial
	PERGUNTA
	Qual a composição do patrimônio do Município do rio de janeiro 2021?
	RESPOSTA

	Em termos contábeis, o Patrimônio é composto pelo ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações). De acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado referente ao exercício financeiro de 2021, o ativo total do MRJ somou o valor de R$57,71 bilhões, enquant...
	PERGUNTA
	o que contribuiu para a reduçao do patrimônio líquido negativo?
	RESPOSTA


	Destaca-se que o patrimônio líquido do MRJ evoluiu de R$ 31,96 bilhões negativos em 2020 para R$ 16,93 bilhões negativos em 2021.
	Um dos fatores que contribuiu para a redução do patrimônio líquido negativo foi o resultado patrimonial do exercício, que apresentou um desfecho positivo de R$ 17,05 bilhões, revelando que as variações patrimoniais aumentativas superaram as variações ...
	PERGUNTA
	Qual a evolução do endividamento total do MRJ observada até 2021?
	RESPOSTA


	No tocante ao Endividamento Total (soma de todas as dívidas do MRJ como restos a pagar, dívida contratual, passivo atuarial, provisões e outras) verifica-se um aumento constante ao longo do período, com uma redução no exercício em análise. Comparando ...
	Dívida Ativa
	PERGUNTA
	Quando um débito é inscrito em dívida ativa?
	RESPOSTA

	Em síntese, de acordo com informações disponibilizadas no site da Procuradoria Geral do Município (PGM), quando o Município não recebe a comprovação do pagamento de determinados débitos (IPTU, taxas municipais, ISS, ITBI, multas, etc.), a dívida perma...
	Em primeiro lugar, a PGM cobra amigavelmente a dívida, mediante o envio de cartas aos contribuintes. As cartas informam a existência do débito e fornecem os meios e/ou instruções para o seu pagamento.
	Se a cobrança amigável for ignorada - isto é, se o contribuinte nada fizer para pagar ou para esclarecer sua situação, o débito será ajuizado - ou seja - o Município vai iniciar uma ação judicial solicitando ao Poder Judiciário que efetue a cobrança.
	PERGUNTA
	qual o montante de créditos do mrj inscritos em dívida ativa?
	RESPOSTA


	O Balanço Patrimonial de 2021 evidencia que o estoque total da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro alcançou o 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 Tribut...
	Por sua vez, o Ajuste de Perdas da Dívida Ativa reduziu o referido montante em R$ 32,82 bilhões, resultando em uma Dívida Ativa Líquida, que contempla um montante com reais expectativas de ser efetivado (liquidado), de apenas R$ 26,80 bilhões.
	PERGUNTA
	qual montante de créditos inscritos em dívida ativa cancelado por prescrição?
	RESPOSTA


	Quanto ao montante de cancelamentos de créditos tributários, em decorrência de prescrição, este totalizou R$ 184,80 milhões (comparativamente a R$ 269,42 milhões, em 2020).
	Já o saldo atualizado das certidões não ajuizadas, com data de prazo prescricional vencendo até 31/12/2021, representou um montante de R$ 10 bilhões (comparativamente a R$ 11,65 bilhões, em 2020), dos quais apenas R$ 1,90 bilhão com exigibilidade susp...
	Quanto ao valor total das certidões de dívida ativa canceladas alcançou-se a importância de R$ 1,97 bilhão, representando 69,97% do total das baixas da dívida ativa.
	PERGUNTA
	qual a taxa de recuperabilidade praticada pelo MRJ???
	RESPOSTA


	O Município do Rio de Janeiro, desde 2017, pratica uma taxa de recuperabilidade da dívida ativa da ordem de 1,394% (em média), muito similar ao da cidade de São Paulo (1,2%), ligeiramente superior à média da União Federal (1,0575%) e, superior à média...

	Créditos com o Estado do Rio de Janeiro -ERJ
	PERGUNTA
	Qual a estimativa do montante de créditos do município com o estado do rio de janeiro?
	RESPOSTA

	(1) Quanto ao ICMS, mesmo após o trânsito em julgado nos autos do RE nº 401.953-1/RJ, quando foi incidentalmente declarado inconstitucional o critério previsto na Lei Estadual nº 2.664/1996, o Estado do Rio de Janeiro ainda não efetivou o recalculo do...
	(2) Em relação à cessão de uso de escolas municipais, o Governo do Estadual não vem realizando o pagamento de forma correta. Nesse sentido, foi ajuizada Ação Monitória pelo MRJ, processo nº 0316814-16.2017.8.19.0001, perante a 14ª Vara da Fazenda Públ...
	(3) No tocante ao ISS, o Estado do Rio de Janeiro tem retido o imposto na fonte em pagamentos que vem fazendo na condição de tomador de serviços prestados por empresas privadas por ele contratadas. Diante disso, o Município do Rio de Janeiro ajuizou A...

	Precatórios
	PERGUNTA
	Os precatórios foram pagos conforme preconizado pelo art. 100 da CF/1988?
	RESPOSTA

	As despesas executadas com precatórios corresponderam a R$ 280,52 milhões no exercício de 2021, tendo sido pagos efetivamente R$ 278,40 milhões e R$ 2,12 milhões inscritos em Restos a Pagar.
	Em auditoria realizada pela CAD, foi apurada a existência de 31 precatórios que deveriam ter sido pagos e não foram empenhados no exercício de 2021 no montante de R$ 17,72 milhões, devidamente evidenciados no Balanço Patrimonial da Administração Direta.
	A PGM/RJ informou, no curso da mesma auditoria, a motivação para a não quitação dos referidos precatórios, esclarecendo que alguns foram suspensos ou cancelados nos exercícios de 2021 e 2022, outros foram quitados em data posterior e um deles será qui...

	Restos a Pagar
	PERGUNTA
	QUAL VALOR DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS NO EXERCÍCIO?
	RESPOSTA

	No exercício de 2021, o Município pagou restos a pagar de exercícios anteriores (excluídos os provenientes de despesas intraorçamentárias) da ordem de R$ 2,29 bilhões, tendo sido cancelado o montante de R$ 1,50 bilhão.
	Destaca-se que, com a edição do Novo Regime Fiscal do Município (LC nº 235/2021), ficou estabelecido o parcelamento, em 10 anos, das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 31/12/2020. O montante parcelado totalizou R$ 622,93 milhões.
	Já o saldo de restos a pagar, em 31 de dezembro de 2021, alcançou a quantia de R$ 3,63 bilhões. Este valor deverá ser pago a partir de 2022.

	Indicadores de Liquidez
	PERGUNTA
	quais os índices de liquidez do município ao final de 2021?
	RESPOSTA
	Na análise do balanço patrimonial é possível notar que o Município apresentou um índice de liquidez imediata (Caixa e Equivalentes/ Passivo Circulante) de 0,83 em 2021 (0,17 em 2020), demonstrando que, apesar da melhora apresentada, o Caixa e Equivale...
	Já o quociente de liquidez corrente (Ativo Circulante/ Passivo Circulante) apresentou o índice de 1,68 em 2021, demonstrando que os recursos disponíveis no Ativo Circulante ao final de 2021 eram suficientes para honrar, em sua totalidade, os compromis...
	Como resultado, é possível notar que houve uma melhora em todos os indicadores de liquidez de 2020 para 2021, sinalizando uma melhora da situação financeira do Município.

	Principais Pontos

	6 Limites Constitucionais
	PERGUNTA
	Qual o percentual com despesa de pessoal do poder EXECUTIVO APURADO em 2021?
	RESPOSTA

	O Poder Executivo realizou com pessoal, despesas no montante de R$ 12,99 bilhões, alcançando 42,31% da Receita Corrente Líquida ajustada (R$ 30,69 bilhões), enquadrando-se, portanto, no limite estabelecido (54%). Já o limite consolidado (incluindo o T...
	Em que pese a despesa com pessoal encontrar-se dentro dos limites estabelecidos, é importante destacar que, em função das recentes alterações promovidas na legislação pertinente ao tema, encontram-se em tramitação nesta Corte de Contas processos que p...
	qual a evolução do indicador de despesa de pessoal nos últimos 5 anos?
	RESPOSTA


	O Município do Rio de Janeiro encontrava-se acima do limite com despesa de pessoal desde o exercício de 2019, permanecendo nesse patamar até o 1º quadrimestre de 2021. No entanto, a partir do 2º quadrimestre, o percentual com despesa de pessoal aprese...
	Embora o total com despesa de pessoal para fins de apuração do limite tenha apresentado em 2021 um decréscimo em relação ao exercício anterior (de R$ 13,17 bilhões em 2020 para R$ 12,99 bilhões em 2021), a queda verificada no percentual foi fortemente...
	Dívida Consolidada Líquida
	Qual percentual com dívida consolidada líquida apurado em 2021?
	RESPOSTA

	Ficou demonstrado que a DCL do Município alcançou o montante de R$ 13,16 bilhões, representando 42,83% da RCL ajustada, enquadrando-se no limite estabelecido.  Verifica-se que o indicador de endividamento sofreu uma queda de 68,03% em 2020 para 42,83%...

	Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida
	PERGUNTA
	Quanto foi percentual apurado com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada em 2021?
	RESPOSTA

	A média de comprometimento com o serviço da dívida para o período 2021-2027 apresentado na Prestação de Contas foi de 8,28% da RCL, cumprindo o limite estabelecido.
	No entanto, apesar de o indicador se apresentar praticamente constante ao longo dos anos, destaca-se que as despesas com serviços da dívida sofreram um aumento de aproximadamente R$ 447 milhões de 2020 para 2021. A diminuição do percentual deve-se pri...

	Regra de Ouro
	PERGUNTA
	O MRJ cumpriu a regra de ouro?
	RESPOSTA

	Constatou-se que as receitas com operações de crédito (R$ 16,58 milhões) não superaram as despesas de capital (R$ 1,80 bilhão), cumprindo, assim, o regramento constitucional.

	Operações de Crédito
	PERGUNTA
	qual o percentual apurado pelo MRJ com Operações de crédito?
	RESPOSTA

	Constatou-se que as receitas com operações de crédito sujeitas ao limite corresponderam a R$ 632,51 milhões, representando 2,06% da Receita Corrente Líquida ajustada, portanto, abaixo do limite fixado. Importante mencionar que, consta no Demonstrativo...

	Indicador entre receitas e despesas correntes
	PERGUNTA
	qual o percentual apurado pelo MRJ para o indicador constitucional?
	RESPOSTA

	A relação entre as receitas e despesas correntes do Município, apurada no período de janeiro a dezembro de 2021, atingiu o percentual de 82,03%, não ultrapassando os limites impostos pela CF/1988.

	Indicador do Novo Regime Fiscal
	PERGUNTA
	qual o conceito obtido pelo MRJ em 2021?
	RESPOSTA

	De acordo com as informações publicadas na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021, o Município do Rio de Janeiro se encontra atualmente enquadrado no conceito B.
	Sendo assim, impõe-se ao Município a obrigação de adotar as seguintes medidas e vedações estabelecidas na norma de referência:  ( A criação de benefícios financeiros, tributários ou creditícios para prazo superior a quatro anos deverá se dar por criaç...

	Principais Pontos

	7  Educação
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
	PERGUNTA
	Qual o percentual aplicado em Manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2021?
	RESPOSTA

	No período em análise, segundo informações apresentadas na Prestação de Contas, o Município executou com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o montante de R$ 4,63 bilhões, alcançando o percentual de 26,01% e cumprindo o mínimo constitucional.
	No entanto, conforme dados apurados em auditoria realizada pela CAD, foram identificadas despesas no montante de R$ 5,16 milhões que não podem ser enquadradas como manutenção e desenvolvimento do ensino e, por esse motivo, não devem ser consideradas n...
	PERGUNTA
	qual a evolução dos gastos com MDE em 2021?
	RESPOSTA


	É possível notar que, em 2021, houve uma queda no percentual aplicado em MDE quando comparado ao exercício anterior, sendo, inclusive, o menor percentual verificado na série histórica em análise.  No entanto, registra-se que não houve redução signific...
	PERGUNTA
	QUAL A COLOCAÇÃO DO mrj nO RANKING DAS CAPITAIS EM GASTOS COM mde?
	RESPOSTA


	Não obstante o percentual aplicado em MDE ter apresentado uma redução em relação aos anos anteriores, o Município ocupa a 7ª posição entre as capitais que mais investem em manutenção e desenvolvimento do ensino.

	FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
	PERGUNTA
	qual o montante do fundeb aplicado nA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO em 2021?
	RESPOSTA

	Ficou evidenciado que foram destinados R$ 2,57 bilhões dos recursos recebidos do FUNDEB à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o que equivale a 72,12% do total, cumprindo, portanto, o mínimo previsto.
	Do montante recebido pelo Município (R$3,56 bilhões), foram executados R$ 3,53 bilhões, restando um valor não aplicado no exercício de R$ 34,22 milhões.
	PERGUNTA
	qual o ganho financeiro obitido com o fundeb em 2021?
	RESPOSTA


	O MRJ obteve um expressivo ganho de recursos do Fundo no exercício em análise, contribuindo com o montante de R$ 868 milhões e recebido, segundo os critérios de distribuição previstos, o valor de R$ 3,54 bilhões, alcançando, assim, um ganho de R$ 2,68...

	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
	PERGUNTA
	O MRJ tem atingido as metas de qualidade de ensino estabelecidas no ideb?
	RESPOSTA

	Vale destacar que o Município não tem alcançado a meta nas últimas avaliações, em especial para os anos finais (6  ao 9  ano) do Ensino Fundamental, cujos resultados estão distantes da meta desde 2013.
	Adicionalmente, em comparação com outras capitais do país como São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Fortaleza, o Rio de Janeiro apresenta o pior desempenho nos anos iniciais (1  ao 5  ano), estando em um nível intermediário nos anos finais (6  ao 9  ano).

	Censo Escolar
	PERGUNTA
	Qual o quantitativo de alunos matriculados nas escolas do MRJ em 2021?
	RESPOSTA

	As matrículas na educação básica do Município em 2021 totalizaram o montante de 628.793, mantendo a tendência de queda em relação a exercícios anteriores, dentro do período observado, com exceção de 2020.
	PERGUNTA
	Qual o quantitativo de docentes nas escolas do MRJ em 2021?
	RESPOSTA


	O quantitativo de docentes relativo a 2021 era de 24.466 e esse contingente vem se recuperando em relação aos dados de 2017.

	Principais pontos:

	8  Saúde
	Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS
	PERGUNTA
	Qual o montante aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2021?
	RESPOSTA

	O Município do Rio de Janeiro arrecadou R$ 17,78 bilhões com impostos e transferências constitucionais e legais e executou R$ 2,73 bilhões com ASPS, atingindo, assim, o mínimo constitucional exigido.
	PERGUNTA
	Qual a evolução do indicador de gastos com ASPS observada nos ultimos 5 anos?
	RESPOSTA


	No que tange ao comportamento do indicador ao longo dos últimos 5 anos, observa-se que o limite mínimo foi alcançado em todos os exercícios. No entanto, houve uma significativa redução do percentual durante o período. É possível notar que as receitas ...
	PERGUNTA
	Qual a posição do MRJ no ranking de gastos com ASPS entre as capitais em 2021?
	RESPOSTA


	O MRJ é a segunda capital do país com o menor percentual de aplicação dos recursos resultantes da arrecadação de impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de saúde.

	Função Saúde
	PERGUNTA
	Qual o quantitativo de unidades da rede municipal de saúde do mrj em 2021?
	RESPOSTA

	São 335 unidades, sendo que 233 (69,6%) referem-se à Atenção Básica (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde), demonstrando a relevância desse nível de atenção à saúde na Cidade.
	PERGUNTA
	Qual a evolução verificada no programa de ESTRATÉGIA SAÚDE da Família (ESF)?
	RESPOSTA


	O principal programa da Atenção Básica é a Estratégia Saúde da Família (ESF) voltada para ações preventivas e cuidados continuados à família, incluindo gestantes e crianças, além de programas importantes de controle e acompanhamento das doenças crônic...
	PERGUNTA
	Qual a evolução da fila de espera de pacientes para atendimento em consultas e exames no município (sisreg)?
	RESPOSTA


	De 2014 a 2016, a quantidade média de pacientes na fila estava em torno de 112 mil pessoas e chegou a aproximadamente 355 mil em 2019 (antes da pandemia), representando um aumento de 217%. Recentemente, foi constatada uma queda em março de 2022 (em to...

	Pandemia
	PERGUNTA
	Qual o quantitativo de casos confirmados e óbitos decorrentes da covid no mrj em 2021?
	RESPOSTA

	Apesar de a quantidade total de casos confirmados ter aumentado em 38,7% entre 2020 e 2021, passando de 221.496 para 307.255, a execução do programa de vacinação em 2021 reduziu em 15,1% a taxa de mortalidade comparando com 2020, passando de 284,7 par...
	Qual o montante de receitas e despesas vinculadas À Pandemia no exercício de 2021?
	RESPOSTA


	No exercício de 2021, o MRJ arrecadou receitas no montante de R$250,84 milhões e realizou despesas no total de R$301,19 milhões em decorrência da pandemia.  São classificadas como despesas vinculadas à pandemia as que tenham como fundamento a Lei nº 1...

	Principais Pontos

	9  Previdência
	PERGUNTA
	qual a relação entre os ativos e inativos do MRJ?
	RESPOSTA

	Em agosto de 2021, com base no relatório de levantamento realizado pela área técnica desta Corte de Contas, ficou evidenciado que, pela primeira vez na série histórica, a quantidade de inativos (87.251) superou a de ativos (85.356), com a tendência de...
	PERGUNTA
	qual a situação financeira do funprevi?
	RESPOSTA


	O FUNPREVI apresentou uma insuficiência financeira de R$ 463,12 milhões em 31/12/2021, com uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 149,31 milhões, ao passo que suas obrigações financeiras montavam R$ 612,43 milhões.
	PERGUNTA
	quais são as Causas históricas do déficit do FUNPREVI?
	RESPOSTA


	Para entender as causas deste déficit, foram sistematizados os principais atos que historicamente contribuíram para esta situação. São eles:
	a) transferência de responsabilidade, do Tesouro para o FUNPREVI, pelo pagamento da aposentadoria de cerca de 30.000 servidores inativados antes da criação do Fundo, gerando um desembolso estimado de mais de R$ 700 milhões para o Fundo;
	b) concessão do abono de permanência juntamente com a manutenção da isenção das contribuições previdenciárias durante vários anos, gerando um não repasse estimado, no período de 2004 a fevereiro/2018, de R$ 533 milhões de contribuição individual e R$ ...
	c) não recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e dos pensionistas de 2004 a 2018, gerando um não repasse de cerca de R$ 2 bilhões;
	d) não aplicação da média salarial às aposentadorias dos servidores que entraram no serviço público após a EC nº 41/2003, gerando um desembolso extra estimado em R$ 323,5 milhões;
	e) não aplicação, pelo Município, do redutor previsto pela EC nº 41/2003 no pagamento das pensões, gerando um desembolso adicional de R$ 210,4 milhões;
	f) alteração do regime jurídico de diversos empregos públicos municipais, que passaram a ser regidos pelo estatuto jurídico dos servidores (Lei nº 94/1979) e consequentemente pelo RPPS, gerando um gasto de aproximadamente R$ 70 milhões ao ano em pagam...
	g) outras modificações na carga horária, remuneração e plano de carreira dos servidores gerando despesas previdenciárias não previstas originalmente.
	PERGUNTA
	tendo em vista este cenário, o funprevi depende de aportes do tesouro para seu funcionamento?
	RESPOSTA


	Em suma, o Fundo trabalha em prejuízo operacional e depende de aportes extras realizados pelo Tesouro Municipal.
	Há um descasamento substancial entre o que é arrecadado pelo Fundo e aquilo que obrigatoriamente é desembolsado (ainda mais agravado, quando comparado ao que foi empenhado e liquidado). O déficit financeiro operacional no exercício de 2021 varia de R$...
	Nesse sentido, o Fundo funciona apenas como agente repassador, tendo sido erodida a sua característica de gestão de patrimônio para cobertura de benefícios futuros.
	Apenas em 2021 (em 31/12/2021), o total de ‘Aportes para Cobertura de Déficit Financeiro’ realizados pelo Tesouro Municipal alcançou o montante de R$ 802.730.000,00.
	PERGUNTA
	qual foi o impacto causado pelo aumento das aliquotas previdenciárias? RESPOSTA

	Após 4 anos seguidos de crescimento do déficit, em 2021, em que pese o valor ainda elevado, houve, de fato, uma forte redução, uma queda superior a 50% em relação ao exercício anterior. Tal efeito deve-se inegavelmente à aprovação da Lei Municipal nº ...
	PERGUNTA
	qual a situação atuarial do funprevi?
	RESPOSTA

	No tocante à sua Avaliação Atuarial, de 31/12/2021, o Fundo apresentou um resultado deficitário de R$ 27,91 bilhões. Todavia, tal valor é, aproximadamente, R$ 9,7 bilhões inferior ao déficit atuarial apurado em 31/12/2020, muito em função das novas fo...
	Principais pontos

	10  Aspectos Socioeconômicos
	PERGUNTA
	Qual foi a taxa de crescimento do pib em 2021?
	RESPOSTA

	Após apresentar uma queda de 3,8% em 2020, especialmente em decorrência da pandemia de covid-19, que reduziu a atividade econômica no Brasil, o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro atingiu um aumento acumulado de 4,60% no exercício de 2021, indicand...
	Como destacado pela CAD, foi observado em 2020 uma retração nas atividades de Indústria (-3,4%) e de Serviços (-4,3%), enquanto a Agropecuária apresentou crescimento de 3,8%. Já em 2021, a retração do PIB foi na Agropecuária (-0,2%), enquanto a Indúst...
	PERGUNTA
	Qual foi a taxa de inflação em 2021?
	RESPOSTA


	A taxa de inflação de 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, foi de 10,42%, bem superior aos 4,23% apurados em 2020. A taxa básica de juros (SELIC) definida pelo Banco Central do Brasil - BCB, principal inst...
	Aspectos Sociais
	PERGUNTA
	Qual foi a taxa de mortalidade observada em 2021?
	RESPOSTA

	A taxa de mortalidade constatada ao final do exercício de 2021 apresenta decréscimo quando comparada à taxa anunciada ao final do exercício de 2020, tendo como uma das prováveis causas o início da vacinação contra a covid-19.
	PERGUNTA
	Qual foi a taxa de desemprego observada em 2021?
	RESPOSTA


	A taxa de desemprego no Brasil, calculada pelo IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), vinha apresentando leve queda até 2019, chegando a 11,10%, no 4º trimestre de 2019. No entanto, em decorrência da pandemia de ...
	Já os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), quanto ao exercício de 2021, pode-se observar que, no Município do Rio de Janeiro houve preponderância das admissões sobre as demissões, com exceção dos meses de janeiro e dezembro. ...


	11   Políticas Públicas
	PERGUNTA
	Qual A EVOLUÇÃO observada DAS DESPESAS REALIZADAS NAS 10 PRINCIpAIS FUNÇÕES FINALISTICAS nos ultimos 5 anos?
	RESPOSTA

	As funções saneamento e habitação tiveram reduções relevantes no período entre 2018 e 2021: saneamento passou de R$ 859,49 milhões (2018) para R$ 570,82 milhões (2021) e habitação passou de R$ 208,99 milhões (2018) para R$ 44,82 milhões (2021). As des...
	PERGUNTA
	Qual o grau de atingimento dos indicadores das 10 PRINCIpAIS FUNÇÕES FINALISTICAS?
	RESPOSTA


	Foram analisadas as 10 principais funções finalísticas, que representaram 60,2% da execução orçamentária em 2021 (R$ 19,51 bilhões). A maior parte das funções não atingiu nem 50% de seus indicadores. Em muitas, o atingimento dos indicadores ficou em u...
	No item sobre as 10 principais funções finalísticas, foi analisado o desempenho de 115 programas, seus 328 produtos (metas físicas) e 95 indicadores. De forma global, os resultados foram:
	( em torno de 57% dos programas (65 dentre 115) atingiram 70% de execução orçamentária (percentual considerado satisfatório);
	( apenas 33% dos produtos (107 dentre 328) alcançaram entre 70% e 130% das metas físicas (faixa considerada satisfatória); e
	( apenas 23% dos indicadores (22 dentre 95) conseguiram atingir ou superar o resultado esperado (acima ou igual a 100%).
	Qual o grau de atingimento dos indicadores dos 22 programas mais relevantes?

	Foram examinados os 22 programas considerados mais relevantes, objetivando obter uma fotografia mais próxima da realidade em relação às prioridades. Entretanto, a imagem sobre o desempenho desses programas não foi diferente do que foi observado nas fu...
	( em torno de 68% (15 dos 22 programas) atingiram 70% de execução orçamentária (percentual considerado satisfatório);
	( apenas 38% (59 dos 155 produtos desses programas) alcançaram entre 70% e 130% das metas físicas (faixa considerada satisfatória); e
	( apenas 29% (10 dos 34 indicadores desses programas) conseguiram atingir ou superar o resultado esperado (acima ou igual a 100%).
	PERGUNTA
	Qual o resultado apurado no iegm do mrj em 2021?
	RESPOSTA


	O IEGM (ano-base 2021) ficou com a nota geral de 63 pontos, encontrando-se, portanto, na faixa B.  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...
	PERGUNTA
	Qual a evolução do iegm observada nos últimos 5 anos?
	RESPOSTA


	Desde 2017, a nota do IEGM esteve situada na faixa B, exceto em 2020 quando caiu para C+. Após ter obtido a pior nota em 2020, o índice em 2021 retornou à faixa B, ficando um ponto atrás da nota de 2019.
	No período de 2019-2020, o IEGM reduziu de 64,33 pontos para 52,27 (-12,06 pontos).  As dimensões responsáveis por essa queda foram: i-Educ (-6,30 pontos), assim como as dimensões i-Saúde e i-Amb, que afetaram negativamente em torno de 3,2 pontos.
	Já no período de 2020-2021, quando o IEGM teve recuperação, passando de 52,27 pontos (2020) para 63,47 (2021), foi justamente a dimensão i-Educ que se recuperou e teve influência positiva de cerca de oito pontos. Essa dimensão foi a que mais impactou ...

	12   Monitoramento de Pareceres Prévios Anteriores
	PERGUNTA
	qual o índice de atendimento às deliberações exaradas no parecer prévio referente ao exercício de 2020?
	RESPOSTA

	Esta Corte emitiu Parecer Prévio contrário à aprovação das Contas do exercício anterior, de responsabilidade do Exmo. Sr. Marcelo Bezerra Crivella, com 5 alertas, 8 recomendações,16 determinações e 5 oportunidades de melhoria. Do total das 16 determin...
	PERGUNTA
	Em termos comparativos em relação aos 4 exercícios anteriores, qual O ÍNDICE de atendimento às determinações do tcm?
	RESPOSTA


	Restou evidenciado que, no exercício de 2021, houve o menor índice de atendimento às determinações deliberadas por esta Corte de Contas dos últimos 4 anos avaliados. Além disso, também ficou demonstrado que foi o exercício com o maior índice de não at...

	13 Conclusão
	qual foi o posicionamento da coordenadoria de auditoria e desenvolvimento sobre as contas apresentadas?
	RESPOSTA

	A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento emitiu o Relatório Técnico com análise minuciosa da presente Prestação de Contas emitindo as seguintes opiniões conclusivas:
	 Eixo II - Apreciação dos Balanços Gerais – Com ressalvas;
	 Eixo III - Apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal – Sem Ressalvas;
	 Eixo V - Monitoramento das deliberações constantes nos pareceres prévios anteriores – Abstenção de Opinião.
	Em relação ao Eixo II a CAD proferiu 2 ressalvas, destacando que as demonstrações contábeis apresentadas representam adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do Município do Rio de Janeiro no e...
	Quanto ao Eixo III a CAD concluiu que a execução orçamentária e financeira, bem como a gestão fiscal, realizadas no exercício de 2021, foram efetivadas adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, motivo pelo qual emitiu opinião sem ressalvas.
	No que se refere ao Eixo V, por se tratar do primeiro ano de mandato do atual Chefe do Poder Executivo e, considerando que tal fato inviabiliza a apuração do descumprimento reiterado das determinações exaradas por esta Corte de Contas, a CAD se abstev...
	Diante das evidências obtidas no exame dos autos, a CAD sugeriu a emissão de 2 alertas, 14 determinações e 8 recomendações.
	PERGUNTA
	como se manifestou a secretaria geral de controle externo?
	RESPOSTA


	A SGCE manifestou-se pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação da Prestação de Contas de Governo, alusiva ao exercício de 2021, sem prejuízo das ressalvas, alertas, determinações e recomendações propostas.
	Adicionalmente, em razão do cenário fiscal observado no Município do Rio de Janeiro nos últimos anos, a SGCE buscou relacionar as principais ações estruturantes adotadas pela atual gestão em 2021, como a Reforma da Previdência, Reforma Tributária, Nov...
	PERGUNTA
	qual foi o parecer exarado pela procuradoria especial?
	RESPOSTA


	A Procuradoria Especial emitiu Parecer pela aprovação das Contas do Senhor Prefeito Eduardo da Costa Paes, com as determinações, recomendações, ressalvas e alertas sugeridos pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento/SGCE, propondo a inclusão d...
	PERGUNTA
	qual foi o projeto de parecer prévio apresentado pelo relator das contas de governo de 2021 (conselheiro Bruno Maia de Carvalho)?
	RESPOSTA


	Após apresentar relatório contemplando minucioso exame do exercício financeiro, votou pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2021, de responsab...
	Ressalta-se que apenas uma determinação foi suprimida (D13) por decisão colegiada, permanecendo incólumes os demais termos do Projeto de Parecer Prévio proposto pelo Conselheiro Relator.

	14 Parecer Prévio
	ALERTAS
	A.1 – Adverte-se, em que pese a sensível melhora nos indicadores fiscais, quanto à imprescindibilidade de reforçar a resiliência fiscal na gestão fazendária como fator contínuo preponderante para o desenvolvimento da capacidade institucional de anteci...
	A.2 – Adverte-se quanto a possível redução da Receita Corrente Líquida e o seu impacto sobre os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente, os relativos a despesa de pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito e ...
	A.3 – Adverte-se que a não observância do prazo estipulado no art. 18 do Decreto nº 10.540/2020 para implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC (01/01/2023) sujeitará o Município à...
	A.4 - Adverte-se que, em função da classificação “B” constatada ao final do exercício de 2021, deverão ser adotadas as medidas e observadas as vedações previstas na Lei Complementar nº 235/2021 que regulamenta o Novo Regime Fiscal do Município (subite...
	A.5-Adverte-se quanto ao elevado déficit previdenciário que obrigou o Município do Rio de Janeiro a aportar recursos adicionais da ordem de R$ 3,29 bilhões, sendo o montante de R$ 803 milhões de aporte financeiro, R$ 2,13 bilhões de contribuição suple...
	A.6 -Adverte-se que, não obstante a melhora no caixa do Município no exercício de 2021, perduram compromissos oriundos de gestões anteriores não quitados, como as obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar que foram parceladas em 10 cotas ...
	A.7 - Adverte-se quanto à crescente demanda decorrente de ações judiciais envolvendo a municipalidade que totalizam o montante de R$ 113,14 bilhões, sendo R$ 20,81 bilhões contabilizados como provisões a pagar546 e R$ 92,33 bilhões evidenciados como c...
	A.8 - Adverte-se quanto ao possível impacto na arrecadação dos recursos do FUNDEB em face (i) da redução de matriculas na rede municipal de ensino; (ii) das novas regras advindas da Emenda Constitucional nº 108/2020 que determinou aos Estados a obriga...
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	D.10 Que seja implementada ferramenta on-line consistente em Cadastro Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei F...
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