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Declaração de Voto do Conselheiro Jair Lins Netto 
 
Contas de Gestão de 2005 
 
Relator: o Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha 
 
 
 
  Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador-Chefe: 
 
 
I - Introdução 
 
  Desejo salientar, antes de mais nada, a excelência do trabalho do 
Relator, Conselheiro Nestor Rocha,  que, uma vez mais, apresenta relatório isento e 
preciso da situação orçamentária, financeira e patrimonial da Municipalidade ao 
término do exercício de 2005. 
 
  Na presente declaração de voto, além de manifestar plena adesão ao 
aprofundado estudo do Relator, permito-me tecer uma série de observações tanto 
sobre os princípios reitores do Direito Administrativo hodierno como a propósito do 
estado efetivo e real das contas públicas municipais naquela oportunidade. 
 
 
 
II – Princípios gerais do Direito Administrativo aplicáveis também no âmbito 

das contas públicas 
 
  Antes de passar à análise das Contas de Gestão do exercício de 2005, 
gostaria de apresentar algumas considerações sobre um conceito que deve sempre 
nortear os atos da Administração Pública mas que, gradativamente, vem sendo 
esquecido ou , de alguma forma, preterido nas atuais ações de nossos governantes.  
Refiro-me à primazia do interesse público em relação ao particular, fator fundamental 
à manutenção da governabilidade e ao sucesso de qualquer Administração eleita 
pelo sufrágio universal. 
 
  Toda forma de controle da Administração Pública é construída sobre 
dois pilares básicos: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a 
indisponibilidade do interesse público.  Sobre essas duas idéias é que se estruturam 
as chamadas prerrogativas e sujeições da potestade pública, que corporificam o 
próprio conteúdo da atividade administrativa.  Tais prerrogativas e limitações 
encontram sua única razão de ser em face do interesse público que as justifica, sem 
cuja existência perderiam qualquer significado. 
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  Sem dúvida, as demais funções estatais também são vinculadas ao 
interesse público.  Mas à função administrativa incumbe, em nosso ordenamento 
jurídico, a responsabilidade específica e precípua de prover a respeito, em caráter 
concreto, direto, contínuo, imediato, cotidiano.  Cabe à Administração Pública, no 
seu dia-a-dia, interpretar o interesse público, para aplicá-lo às hipóteses da realidade 
viva. 
 
  Mas, afinal, o que constitui exatamente esse tão invocado interesse 
público, cujo papel se revela tão importante?  De certo modo, reflexão mais 
aprofundada sobre o tema nos leva, muitas vezes, a invocar o dilema camoniano a 
respeito de felicidade: “está onde a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos”. 
Pois, freqüentemente, o perplexo e indefeso cidadão, ante certas experiências, 
planos e “medidas salvadoras” adotadas pelos governantes, sempre em nome do 
interesse público, mas acarretando profunda confusão e desastradas 
conseqüências, se vê tentado a repelir tais medidas, acarretando um descrédito 
cada vez maior dos responsáveis pela condução político-administrativa de nosso 
país. 
 
  Cresce de pronto, entre nós, tal espécie de preocupação, na medida 
em que temos um ordenamento jurídico que consagra, em patamar constitucional, a 
universalidade e a inafastabilidade do controle jurisdicional sobre as lesões e até 
simples ameaças aos direitos dos cidadãos.  A Constituição-Cidadã, abrigada nos 
postulados do Estado Democrático de Direito, assegura, ainda, o controle 
participativo dos cidadãos a provocar, por sua vez, o reexame da aplicação de tais 
conceitos perante os três poderes estatais e por diversas formas, sobretudo, 
precisamente, quanto à definição do interesse público. 
 
  À luz dos ensinamentos citados, e com o auxílio de Hector Escola – 
autor que dedicou ao tema específico uma obra substancial (“El Interes Público 
como Fundamento del Derecho Administrativo”, Buenos Aires, 1989) – deve-se 
analisar como se relaciona a parte com o todo, isto é, o interesse individual dos 
cidadãos e o interesse público (ou bem comum, ou interesse geral).  Tudo se torna 
mais fácil se o intérprete, o revelador do interesse público, é simplesmente o 
“Príncipe”, iluminado pela centelha divina, que faz de sua vontade a presumida e 
incontestável expressão da vontade de todos em geral.  Ou, de outra parte, se é 
chamada para interpretar e realizar o interesse público a Administração de um 
regime totalitário, no qual se impõem coativamente, à consciência dos 
administrados, e se transmudam em interesse público, suas próprias “razões de 
Estado”. 
 
  Mas quando se pensa em um interesse público, livremente aceito pelos 
cidadãos, e, sobretudo, quando os próprios cidadãos assumem a responsabilidade 
de sua defesa, na qualidade de substitutos processuais de toda a comunidade, 
cabem algumas mais detidas reflexões: 
 
 1. O interesse público é um somatório de interesses individuais coincidentes 
em torno de um bem da vida que lhes significa um valor, proveito ou utilidade de 
ordem moral ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou manter em 
sua própria esfera de valores. 
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 2. Esse interesse passa a ser público quando dele participam e compartilham 
um tal número de pessoas, componentes de uma comunidade determinada, que o 
mesmo passa a ser também identificado como interesse de todo o grupo ou, pelo 
menos, como um querer valorativo predominante da comunidade. 
 

3. Sem dúvida, pode acontecer que uma parcela da comunidade não 
reconheça ou identifique aquele interesse como seu, ou cujo próprio interesse se 
ache, até, em colisão com esse querer valorativo predominante.  O interesse público, 
em uma ordem democrática, não se impõe coativamente.  Somente prevalece, em 
relação aos interesses individuais divergentes, com prioridade e predominância, por 
ser um interesse majoritário.  O interesse público e o interesse individual colidente 
ou não coincidente são qualitativamente iguais; somente se distingüem 
quantitativamente, por ser o interesse público nada mais que um interesse individual 
da maioria dos membros da sociedade.  No dizer de Escola: “igualdade de 
possibilidades e obrigações, já que outros interesses públicos, em que tais 
indivíduos reconhecem seu próprio interesse individual, são impostos a outros 
indivíduos que deles não participam, e assim sucessivamente.  É, pois, esse 
princípio de igual distribuição e participação nos efeitos, exigências e resultados do 
querer social, com o querer majoritário dos componentes da comunidade, que dá 
lugar a sua imposição aos indivíduos que do mesmo não participam, exteriorizando-
se através de um claro sentimento de solidariedade e integração social.”(Op. Cit., pg. 
238). 
 
  À vista do quanto exposto, há de depreender-se quão complexa e 
importante é a tarefa da Administração Pública, para dar uma exata interpretação da 
“vontade geral da sociedade”, na satisfação diária do interesse público, em um 
Estado Democrático de Direito alicerçado na satisfação dos interesses da 
coletividade, encarados estes como a síntese de interesses individuais coincidentes, 
que devem ser considerados.  Fácil é ver-se que, servindo à invocação do interesse 
público de ampla e legítima cobertura da atuação administrativa, freqüentemente se 
verifica um descompasso entre a interpretação governamental e o efetivo interesse 
da coletividade: aquilo que a doutrina denomina conflito de interesses.  
 

 Nossa atenção deve-se voltar para as formas de descompasso que 
ocorrem na atuação de administradores bem ou mal intencionados, mais ou menos 
sensíveis, ao procurarem interpretar e realizar o interesse público a ser satisfeito e 
atendido em determinado momento.  Mais precisamente, para as situações de 
declarado embate entre as concepções governamentais do interesse público, em 
que a Administração persegue um interesse público real, mas conflitante com outro, 
que lhe é superior, por ser a legítima expressão das aspirações da sociedade 
brasileira e de seus cidadãos. 
 
  Há de entender-se, demais disso, que a satisfação do interesse público 
transcende os simples limites da legalidade, para ir abrigar-se no domínio da 
legitimidade.  Mas há, também, um interesse público conflitante, que legitima a 
atuação da Administração Pública, somente na exata medida em que corresponde à 
expressão da vontade geral da sociedade, democraticamente manifestada, positiva 
ou não, relativamente a determinado momento histórico-sociológico.  Aí, sim, é que a 
definição do interesse público terá, como ultima ratio, o atingimento do ideal 
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aristotélico do sumo bem comum, que corresponda à aspiração dos indivíduos, sim, 
mas que se torna “mais belo e mais divino quando referente a povos e cidades.” 
 
  Após estas considerações iniciais, passo à análise do “discurso dos 
números” relativos às Contas de Gestão do exercício de 2005 de nosso Município, 
da responsabilidade do Sr. Prefeito César Epitácio Maia. 
 
 
 
1) Gestão Orçamentária 
 
  A Lei Orçamentária Anual de 2005, de 6 de janeiro de 2005, fixou as 
Despesas e estimou as Receitas em R$ 8 bilhões, 996 milhões e 28 mil reais.  A 
Despesa Fixada, no final do exercício, foi de R$ 9 bilhões, 201 milhões e 953 mil 
reais, apresentando um déficit orçamentário de previsão de R$ 205 milhões e 925 
mil reais. 
 
  Foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2 
bilhões, 274 milhões e 29 mil reais, havendo, porém, um total de cancelamentos 
de R$ 2 bilhões, 68 milhões e 104 mil reais, gerando uma alteração final de 
2,29%. 
 
 
 
  Com base nos valores publicados no Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – exigido pela LRF – observou-se que, em relação à Receita Prevista 
(R$ 8 bilhões, 996 milhões e 28 mil reais), foram arrecadados 86,83% dos 
recursos (R$ 7 bilhões, 811 milhões e 186 mil reais), ou seja, uma insuficiência de 
arrecadação de R$ 1 bilhão, 184 milhões e 842 mil reais; tal desempenho foi 
superior aos obtidos em 2004 (82.21%) e 2003 (83,20%).  Já a Despesa Realizada 
equivaleu a 85% da dotação final do exercício de 2005 (R$ 7 bilhões, 821 milhões 
e 735 mil reais). 
  Após a consolidação dos balanços, o exercício de 2005 apresentou um 
déficit de Execução Orçamentária de R$ 10 milhões e 549 mil reais, decorrente da 
diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada. 
 
  As maiores fontes de Receita, em termos percentuais, obedeceram à 
seguinte ordem: 
 
a) ISS ..................................................19,25% 
b) Cota- parte ICMS .......................... 15,19% 
c) IPTU .............................................. 12,09% 
d) Contribuições Sociais ...................... 6,73% 
e) Transferências do FUNDEF ............ 6,19% 
 
  As Receitas Próprias alcançaram R$ 4 bilhões, 732 milhões e 164 mil 
reais, correspondentes a 60,58% do total arrecadado, enquanto as Transferências 
totalizaram R$ 3 bilhões, 3 milhões e 936 mil reais.  Foram arrecadados, mediante 
operações de crédito, R$ 75 milhões e 86 mil reais. 
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  No que se refere à evolução das Receitas Correntes, a arrecadação de 
impostos próprios e taxas teve um acréscimo real de 5,10% em relação a 2004 e de 
8,46% em relação a 2001, apresentando valores dentro de um mesmo patamar (R$ 
2,71 bilhões a R$ 2,94 bilhões de reais). 
  Já as Aplicações Financeiras tiveram uma queda, em sua receita, de 
32,13% em relação ao exercício anterior e de 85,10%, se comparadas com o ano de 
2001.  As Transferências Correntes tiveram uma participação de 39,21% nas 
Receitas Correntes e de 38,40% em relação à Receita Total.  As Transferências 
Correntes e as Receitas Tributárias, em 2005, responderam por 77,64% das 
Receitas Correntes e a Receita Corrente Líquida atingiu, no exercício de 2005, o 
montante de R$ 7 bilhões, 67 milhões e 960 mil reais, representando uma queda 
de 1,44% em relação a 2004. 
  Com relação às Receitas de Capital, o total das operações de crédito, 
em 2005, diminuiu 63% em relação ao exercício financeiro de 2004, devido ao 
decréscimo de 61% das operações de crédito externas e de 76% das operações de 
crédito internas. 
 
 
  Analisando, agora, as Despesas Correntes, verifica-se que alcançaram 
a quantia de R$ 6 bilhões, 922 milhões e 981 mil reais (88,51% do total das 
Despesas Empenhadas).  Deste valor, 62,5% referem-se a Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais. 
 
  As Despesas de Capital chegaram a R$ 898 milhões e 754 mil reais 
(11,49% do total das Despesas Empenhadas), sendo que, desse valor, 62% do total 
estão relacionados a Investimentos. 
 
 
 
  Confrontando-se os percentuais de despesas por órgãos do Governo, 
percebe-se que, descontados os repasses às entidades da Administração Indireta 
vinculados, os maiores gastos foram concentrados em Encargos Gerais, Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, correspondendo a cerca 
de 49% da Despesa Realizada. 
 
  Infelizmente, ao se aplicar a tais valores os índices da ABOP 
(Associação Brasileira de Orçamento Público), objetivando mensurar de que forma o 
Município trabalhou com os acréscimos e cancelamentos entre seus diversos 
órgãos, obtém-se o conceito “ALTAMENTE DEFICIENTE”.  Desta classificação, 
pode-se aferir que a execução orçamentária esteve distante do orçamento planejado 
inicialmente, pois cerca de 56% dos órgãos obtiveram índices “DEFICIENTE” ou 
“ALTAMENTE DEFICIENTE”.  Também fica cristalina a constatação de que as 
alterações orçamentárias em nada contribuíram para a melhoria do quadro anterior, 
pois, com sua inserção no orçamento de 2005, os índices “DEFICIENTE” e 
“ALTAMENTE DEFICIENTE” alcançam 70% dos órgãos municipais. 
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2) Gestão Financeira 
 
  Do total das Receitas Correntes (R$ 6 bilhões, 627 milhões e 442 mil 
reais), 44,35% referem-se a Receitas Tributárias; 2,10% a Receitas Patrimoniais; 
0,14% a Receitas de Serviços; 45,24% a Transferências Correntes e 8,17% a Outras 
Receitas Correntes. 
 
  Das Receitas de Capital (R$ 79 milhões e 562 mil reais), 94,37% 
correspondem a Operações de Crédito; 0,38% a Alienações de Bens; 5,24% a 
Transferências de Capital e 0,1% a Amortizações de Empréstimos. 
 
  Em relação às Despesas Orçamentárias (R$5 bilhões, 156 milhões e 
795 mil reais), 25,41% foram gastos com a função Saúde; 27,88% com Educação e 
2,3% com Previdência Social, entre outros. 
 
  Quanto às Receitas Extra-Orçamentárias (R$1 bilhão e 395 milhões 
de reais), 29,60% são relativos a Consignações; 1,76% a Depósitos de Diversas 
Origens; 41,45% a Restos a Pagar e 12,23% a Outros Créditos. 
 
  No que se refere às Despesas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão, 97 
milhões e 385 mil reais), 37,62% dizem respeito a Consignações; 26,75% a Restos 
a Pagar; 2% a Depósitos de Diversas Origens e 25,64% a Outros Débitos. 
 
 
 
3) Gestão Patrimonial 
 
  Inicialmente, observa-se que 71,18% do Ativo Total provêm do Grupo 
“Realizável a Longo Prazo”, onde está incluída a Divida Ativa do Município.  Além 
disso, verifica-se, também, que 91,37% do Passivo Total têm origem nos grupos 
“Não Financeiro” e “Patrimônio”. 
 
  O Ativo Financeiro corresponde a 15,83% do Ativo Total, enquanto o 
Não-Financeiro alcança 79,84%.  Neste, o valor mais expressivo é o referente aos 
“Créditos Realizáveis a Longo Prazo”, que registra a soma de Dívida Ativa, 
Empréstimos/Financiamentos e Créditos a Receber, representando 89,09% do seu 
total.  A Dívida Ativa Consolidada corresponde a 95,81% desse grupo (R$13 
bilhões, 334 milhões e 480 mil reais). 
 
  Com relação ao Passivo Total, 4,3% correspondem ao Passivo 
Financeiro, 40,44% ao Não-Financeiro e 50,93% ao Patrimônio Líquido.  O valor 
mais expressivo do Passivo Não-Financeiro refere-se às “Operações de Crédito 
Internas”, onde se encontra registrada a Dívida Renegociada com a União (77,10%). 
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4) Fundos Especiais 
 
  Com relação ao Balanço dos Fundos Especiais, acredito que deva ser 
feita uma abordagem especial ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), área do 
Município que, historicamente, tem apresentado problemas. 
 
  Como é sabido, a Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) 
compreendia a gestão, pelo Município, de todo o sistema, garantindo o atendimento 
de sua população e, também, a de outros Municípios com menor capacidade 
assistencial.  A União havia ficado incumbida do financiamento e o Município da 
gestão e execução das verbas. 
 
  Com o término da GPSM, a perda financeira que o Município teve 
refere-se ao rendimento de aplicações financeiras, pois o FMS recebia a 
transferência do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e não efetuava o pagamento aos 
prestadores de serviço de forma imediata, aplicando em títulos da Dívida Pública e 
em Fundos de Aplicação a Curto Prazo. 
 
  Assim, a perversa desabilitação na GPSM acarretou ao Município: 
a) perda da elaboração da programação municipal; 
b) perda da prerrogativa relativa à contratação, controle e pagamento aos 
prestadores de serviços; 
c) redução dos repasses efetuados pelo FNS em, aproximadamente, R$ 454 milhões 

de reais, apesar desta diminuição não representar perda financeira efetiva; 
d) perda do rendimento de aplicação financeira dos recursos recebidos a título de 

Gestão Plena; 
e) assunção da condição de prestador de serviços, recebendo os recursos do Fundo 

Estadual de Saúde (FES). 
 
  Trata-se, portanto, de um quadro inquestionavelmente desanimador, 
principalmente quando se sabe, conforme já afirmado nesta Corte de Contas, 
inclusive no Relatório das Contas de Gestão de 2004, do qual tive a honra de ser o 
Relator, que o setor da Saúde tem sido um dos mais problemáticos ao curso da atual 
Administração Municipal. 
 
 
 
5) Limites Legais 
 
 
5.1. Manutenção e desenvolvimento do estudo 
 
  O Art. 212 da Constituição Federal, conforme é sabido, obriga os 
Municípios a aplicar, na manutenção e desenvolvimento do Ensino – MDE – um 
mínimo de 25% de sua receita resultante de Impostos, inclusive as provenientes de 
Transferências. 
 
  O exercício de 2005 apresentou dois percentuais de aplicação na MDE, 
a saber: 
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a) o primeiro registra a aplicação de 33,74%, considerando-se a Despesa Total de 
R$ 1 bilhão, 775 milhões e 519 mil reais, incluído o valor realizado na rubrica 
“Servidores Inativos na Rede de Ensino” (R$ 425 milhões e 336 mil reais); 
 
b) o segundo, não computando o valor realizado na atividade “Servidores Inativos na 
Rede de Ensino”, alcançou o índice de 25,66% da Receita proveniente de Impostos, 
num montante de R$ 1 bilhão, 350 milhões e 182 mil reais. 
 
  Mais uma vez, constata-se que a recomendação desta Corte de Contas 
não foi observada, no sentido de não se incluírem as “Despesas com Inativos” nos 
gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme preceitua o Art. 70 
da Lei Federal n° 9.394/96.  Tal diversidade de percentuais prejudica a publicidade 
do desempenho governamental, provocando dúvidas aos usuários da informação, 
complexa por natureza. 
 
  Entretanto, com fulcro no Art. 212 da Constituição Federal, o percentual 
de 25,28% sobre o valor de suas Receita de Impostos e Transferências, aplicado à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, obedeceu ao valor mínimo exigido em 
nossa Carta Magna.  Cabe ainda destacar, de modo negativo, que a Prefeitura tem 
considerado as “Despesas de Exercícios Anteriores” como parte dos gastos em 
manutenção e desenvolvimento do ensino na apuração do percentual acima 
apresentado.  Ainda em conformidade com o mesmo Art. 212 de nossa Carta Maior, 
a aplicação é considerada anualmente, ocorrendo, portanto, uma grande distorção 
do valor efetivamente incorrido no ano com os gastos na educação. 
 
 
 
5.2. Ações em Serviços Públicos de Saúde 
 
  Conforme observado, continua a haver um investimento que, 
praticamente, beira o mínimo estabelecido em nossa Constituição Federal.  Tal 
percentual já havia sido objeto de considerações críticas por parte deste Tribunal, 
face aos valores que vêm sendo aplicados numa área tão vital à nossa população, 
conforme dados que se seguem: 
 
 

Ano                           % Mínimo a aplicar                       %  Aplicado
2001                                      9,61                                            10,50      
2002                                    11,63                                            13,65 
2003                                    12,76                                            14,39 
2004                                    15,00                                           16,97 
2005                                    15,00                                           16,99 

 
 
  Assim, o exercício de 2005 teve o percentual de 16,99% aplicado à 
Saúde, índice suficiente para cumprir o mínimo exigido em lei, apesar de, mais uma 
vez, terem sido consideradas as “Despesas de Exercícios Anteriores” como gastos 
em ações de Saúde (à semelhança do que se viu nos gastos com a Educação). 
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5.3. Despesas com Pessoal 
 
 
  A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas com 
Pessoal, em percentuais de Receita Corrente Líquida, sendo de 60% para os 
Municípios.  O total consolidado de Despesa com Pessoal foi de R$ 3 bilhões, 710 
milhões e 662 mil reais, que correspondeu a 52,50% da Receita Corrente Líquida 
municipal, atendendo, portanto, aos limites previstos nos Arts. 19, Inciso III e 20, 
Inciso II, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
 
6. Endividamento 
 
 
  A Dívida Flutuante da Administração Direta apresentou as seguintes 
características: 
a) aumento real, em relação a 2001, de 25,26%; 
b) em relação a 2004, uma diminuição real da ordem de 5,22%, mantendo a 

tendência de queda iniciada no exercício de 2003; 
c) Restos a Pagar com um aumento de 80,75% em 2005 (57,8% do total da Dívida 

Flutuante da Administração Direta). 
 
 
  Já a Dívida Fundada da Administração Direta aumentou 5,41%, de 
2001 a 2005.  Tendo como base o exercício de 2004, constata-se uma diminuição 
de 7,83%, havendo uma queda de 7,04% da Dívida Fundada Interna e de 14,20% 
da Dívida Fundada Externa. 
 
 
  No que se refere à Dívida Consolidada, esta diminuiu, em valores 
nominais, em cerca de R$ 177 milhões e 546 mil reais, ou seja, 2,29%, sendo que 
o montante da dívida da Administração Direta apresentou queda de 2,61%, 
enquanto que na Administração Indireta verificou-se um aumento de 3,98%. 
 
 
  Um índice importante, que sinaliza, também, para a real situação 
econômico-financeira do Município, é a sua Capacidade de Pagamento, isto é, a 
diferença entre a Receita e a Despesa fiscais.  Para poder fazer frente ao 
pagamento da sua dívida, torna-se necessário ter superávit primário, ou seja, o 
Governo gastar menos do que arrecada, o que garantiria sobra de recursos para 
abater dívidas ou pagar encargos.  Infelizmente, com base nos critérios da Portaria 
n° 89/97 do Ministério da Fazenda, o Município do Rio de Janeiro obteve o índice 
“C”, que representa um resultado primário positivo mas insuficiente para pagar os 
encargos da dívida fiscal.  Tal situação, lamentavelmente, foi a mesma constatada 
nos exercícios de 2003 e 2004. 
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III.Considerações finais 
 
  Não poderia encerrar minha manifestação acerca das Contas de 
Gestão do Exercício de 2005 sem abordar a flagrante renitência do Poder Executivo 
em adotar as recomendações sugeridas por esta Corte de Contas.  De acordo com 
levantamento feito pela operosa CAD – Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – 45,7% das recomendações aqui propostas, nas Contas de 
Gestão de 2004, não foram atendidas, algumas delas com reincidências e datando 
do ano de 2000 (ex: desconsideração das despesas com inativos, para efeito de 
apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino). 
  Além disso, 31,4% abrangem implementação ou futuras análises para 
verificação do seu atendimento, restando, apenas, um percentual de adoção de 
22.9% das mesmas.  Tal quadro evidencia, data maxima venia, uma omissão 
injustificável da Administração Municipal, mormente quando se sabe que tais 
recomendações visam, tão somente, a dar maior clareza à análise dos dados 
fornecidos na elaboração das Contas de Gestão anuais, bem como sua adequação 
à legislação vigente no País. 
 
  Espero ter a satisfação de apreciar, na próxima Prestação de Contas, 
relativa ao exercício de 2006, uma drástica redução do número de recomendações 
não atendidas, conseqüência direta da repercussão das mesmas, com as 
providências necessárias para cumpri-las levadas a termo. 
 
 
 
IV - Conclusão 
 
 
  Diante das observações supra elencadas e apresentando, uma vez 
mais, efusivos cumprimentos ao Conselheiro Nestor Rocha, responsável maior pela 
excelente exposição sobre o estado das finanças da municipalidade no período 
examinado, acompanho, com louvor, o relatório e voto apresentados, subscrevendo 
as recomendações e determinações nele constantes. 
 
   É como voto, Sr. Presidente. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2006. 
 

 
 
 

___________________________________ 
Conselheiro Jair Lins Netto 
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PROCESSO Nº 40/1.361/2006 
 
Prestação de Contas do Prefeito 
 
Exercício de 2005 
 
Conselheiro Fernando Bueno Guimarães 
 
 
    DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 
    CONTAS DE GESTÃO 2005 
 
 

 Cumprimento inicialmente o nobre Relator Conselheiro Nestor Rocha, 

pelo seu relatório e parecer prévio sobre as Contas de Gestão da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro – exercício de 2005, bem como, a equipe técnica da 

CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, pelo trabalho realizado 

no exame da matéria, exibindo com  clareza o significado dos números 

apresentados e procurando demonstrar com transparência os resultados finais 

alcançados pela Prefeitura, no exercício de 2005. 

 
 Gostaria de destacar que esta Corte, na sua função principal de zelar 

pelo cumprimento das leis, está acompanhando, passo a passo, o 

comportamento da Prefeitura na observância dos limites estabelecidos na 

Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos 

legais que regulam a matéria. 

 
- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

 
O artigo 212 da Constituição Federal obriga os Municípios a aplicarem 

na manutenção e desenvolvimento do ensino –MDE, um mínimo de 25% de sua 

receita resultante de impostos, inclusive as provenientes de Transferências. De 

acordo com o demonstrativo elaborado pela CAD, às f. 387 do processo, a 

aplicação da Prefeitura foi de 25,28%, cumprindo, desta forma o exigido pela 

Constituição Federal. 
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- Aplicação no Ensino Fundamental 
 

O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal estabelece que não menos de 60% dos recursos 

relacionados ao art. 212 da Constituição, serão aplicados na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental público até o exercício de 2006. 

A CAD apurou que foram aplicados no ensino fundamental 82,83% 

daqueles recursos, cumprindo, portanto, o disposto no referido artigo. 

 
 

- Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério 
 

O § 5º do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal determina que uma proporção não inferior a 60% dos 

recursos do FUNDEF será destinada ao pagamento dos professores do ensino 

fundamental em efetivo exercício no magistério. 

Foi apurado o percentual de 85,78%, atendendo, portanto, ao 

disposto no citado dispositivo constitucional. 

 

- Ações e Serviços Públicos de Saúde 
 

O percentual aplicado nas despesas com saúde foi de 16,99%, 

superando o limite mínimo legal de 15%, conforme Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS nº 322 de 08/05/03. 

 
- Despesa com Pessoal 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou os limites em percentuais sobre 

a Receita Corrente Líquida, sendo 60% para o Município, desdobrado em 6% 

para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município e 54% para o 

Executivo. 
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A despesa com pessoal no Município alcançou 52,50% da Receita 

Corrente Líquida, sendo 49,26% do Poder Executivo  e 3,24% do Poder 

Legislativo, atendendo, desta forma, os limites previstos na mencionada Lei. 

 
 

- Créditos Adicionais 
 

A Lei Orçamentária Anual nº 3894/2005, fixou o limite máximo de 

30% para transposição ou transferências de recursos. 

A Prefeitura só utilizou o percentual de 5,63%, cumprindo, portanto, 

o previsto na lei orçamentária. 

 
 

- Dívida Consolidada Líquida 
 

O limite de endividamento é tratado pela Resolução nº 40/2001 do 

Senado, a qual estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos 

municípios não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a 

Receita Corrente Líquida. 

A dívida do Município em 2005, equivale a 63% da Receita Corrente 

Líquida, encontrando-se dentro do limite determinado na citada Resolução. 

 
 

- Operações de Créditos 
 

A Resolução nº 43/2001 do Senado estabeleceu, com base na Receita 

Corrente Líquida, o limite máximo de 16% para as Operações de Créditos 

internas e externas, bem como limitou em 7% as Operações de Crédito por 

Antecipação de Receita – ARO. 

As receitas oriundas de Operações de Crédito no exercício equivalem 

a 1,06% da Receita Corrente Líquida, abaixo, portanto, do limite fixado de 

16%. Não ocorreram Operações de Crédito por Antecipação da Receita – ARO. 
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Em relação às despesas de capital, a Constituição Federal vedou a 

realização de Operações de Crédito que excedam o montante dessas despesas. 

O dispositivo legal foi atendido vez que as receitas de Operações de 

Crédito foram inferiores às despesas de capital (f. 408). 

 
 

- Comprometimento Anual com Encargos da Dívida 
 

A Resolução nº 43/01 do Senado estabeleceu o índice de 

comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida 

consolidada em 11,50% da Receita Corrente Líquida. 

O demonstrativo apresentado pela CAD indica que o índice de 

comprometimento da Prefeitura foi de 10,35%, atendendo desta forma, ao 

disposto na legislação citada. 

 

 - Restos a Pagar   x   Disponibilidade de Caixa 
 
   De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, as despesas inscritas 

em Restos a Pagar – Processados e Não Processados – deverão estar, ao final 

de cada exercício financeiro, cobertas pelas disponibilidades constantes nas 

contas de caixa e bancos, possibilitando, assim, seu pagamento no exercício 

seguinte. 

O demonstrativo constante da Prestação de Contas (subitem 2.2.6) 

apresenta uma suficiência de caixa, após a inscrição dos Restos a Pagar, de R$ 

1.605.744 mil. 

 A análise efetuada pela CAD evidencia que do total das disponibilidades 

de caixa existentes em 31/12/2005, 63,93% pertenciam ao FUNPREVI e 

36,07% ao restante do Município, havendo, ainda, a participação relevante de 

outros recursos vinculados, conforme exposição detalhada no subitem 8.11 de 

seu parecer. 
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 Com relação à matéria, a CAD está apresentando sugestão de 

recomendação (item 16, às f. 485) e de alerta (item 1, às f. 486) ao Poder 

Executivo, na proposta para a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas. 

 
 

- Incentivo à Cultura 
 

A Lei Orçamentária Anual – LOA, fixou os limites de aplicação como 

incentivo à Cultura, de no mínimo 0,50% e no máximo 1% da arrecadação do 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, cumprindo o previsto no §  

2º do art. 1º da Lei 1940/92.    

Verifica-se no subitem 8.12 do parecer da CAD (f. 416), que a 

aplicação foi de 0,49% da arrecadação do ISS, ficando pouco abaixo do 

percentual mínimo de 0,5% estabelecido na Lei Orçamentária – LOA. 

      Por conseguinte, providências futuras devem ser adotadas,  

objetivando que as aplicações de incentivo à cultura se  posicionem  dentro dos 

limites  estabelecidos na citada lei. 

  
 
 



 



 
Processo 
                 40/1361/06 
Autuação 
                   12/04/06 

Fls. 

Rubrica 
 

 
CONSELHEIRO SÉRGIO CABRAL 
PROCESSO Nº: 40/1361/06 
 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE  GESTÃO  do  prefeito  do  
   município do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2005.  
 
RESPONSÁVEL: César Epitácio Maia 
 
 
    DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 
    Inicialmente, dirijo meus cumprimentos aos integrantes 
do Corpo Instrutivo desta Corte, e para a CAD pela minuciosa análise das de-
monstrações contábeis relativas ao exercício de 2005. 
 
    Diante do estudo de alta competência, apresentado pe-
los órgãos técnicos desta Casa, está a sociedade carioca apta a avaliar o desem-
penho da Administração Municipal. De forma abrangente e didática foram apon-
tados os acertos e os desajustes, alguns já crônicos que tenderiam a perpetuar-se, 
não fosse a eficiência da instrução processual. 
 
    De pronto, cabe registrar que apenas um quarto das 
recomendações do exercício anterior foi atendido, as demais permanecem, ou 
em fase de implementação, ou meramente reincidentes, ressaltando que a falta 
de pronunciamento ou esclarecimentos prestados pela jurisdicionadas dificultam 
a análise do atendimento das mesmas. 
 
    Questão primordial é o investimento educacional. 
Constatamos que o percentual de recursos aplicados nesta área está muito pró-
ximo ao limite constitucional, quando deveria ser objeto de preocupação emi-
nente, tendo em vista ser o maior dos reclames sociais. 
 
    Cabe ressaltar que o presente relatório assinala que de-
terminados recursos, contabilizados nesta rubrica, devem ser objeto de inspeção 
para verificar sua compatibilidade com a legislação pertinente. Fica a indagação: 
se porventura as despesas não estiverem de acordo com o Art.212 da Constitui-
ção Federal de 1988 e Art. 70 e 71 da Lei de Diretrizes de Base, estará compro-
metido o limite constitucional? 
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    Outra questão relacionada a educação é a identificação 
quanto a: 
 

1) carência de profissionais; 
 

2) elevado nº de duplas regências; 
 

3) ausência de plano de carreira e remuneração para o 
pessoal do magistério.  

 
    Observamos também que, em relação à cultura, houve 
uma diminuição percentual de incentivos, o que não reflete uma boa prática na 
atualidade. 
 
    Para quem pretendeu implantar o Museu Guggenheim, 
os investimentos nesta área ficaram muito aquém. 

 
Educação e cultura são pilares para uma sociedade mais justa. 

 
    Por fim, destacamos a necessidade de que seja abolida 
a prática de efetuar despesas sem prévio empenho, constatada, principalmente, 
no Fundo Municipal de Saúde. 
 
    Brevemente o Rio de Janeiro será palco de um evento 
de enorme magnitude, o Pan-Americano de 2007. Fica aqui o alerta para o devi-
do planejamento das despesas, de tal forma que possibilite os respectivos pro-
cessos licitatórios. 
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    Feitas estas considerações, louvando a excelência dos 
diversos pareceres constantes dos autos e do ilustre Conselheiro Nestor Rocha, 
VOTO favorável à aprovação das Contas do exercício de 2005, com as reco-
mendações pertinentes. 
 
 
    Sala das Sessões, 12 de junho de 2006. 
 
 
 
                      SÉRGIO CABRAL 
                                       Conselheiro   




