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I – Introdução 

 
 
  Cabe-me, inicialmente, cumprimentar o nobre Conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes pela excelência do trabalho apresentado, 
demonstrando, com números exatos e precisos, a real situação do Tesouro 
Municipal ao curso do exercício passado.  
  
 
 
II – O Controle Externo como Garantia Adequada do Processo da Gestão 
Pública. A Experiência do Direito Francês. O Papel do Tribunal de Contas 
no Combate à Improbidade Administrativa à Luz da Constituição de 1988 
 
 
1.  No momento em que há um verdadeiro “derrame” de denúncias 
sobre a malversação de recursos do Erário Público e corrupção nos altos 
escalões do Poder Judiciário, torna-se necessário, mais do que nunca, tecer 
alguns comentários acerca do tema improbidade administrativa. 
 
2.  A noção jurídica, dentro do Direito Administrativo, de boa 
administração ou gestão pública e seu oposto, a má gestão pública, tem origem 
teórica mais precisa nas lições de Maurice Hauriou, jurista francês que anunciou 
pioneiramente o Princípio da Moralidade Administrativa, descrevendo-o numa 
perspectiva funcionalmente alicerçada no ideário de boa gestão pública, 
independentemente do que resultasse ostensivamente programado pelo direito 
legislado.  Este autor, ao comentar a jurisprudência do Conselho de Estado 
francês, no começo do século XX, afirmou que existia uma moralidade
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administrativa segundo a qual o administrador ficaria vinculado a regras de 
conduta inerentes à disciplina interna da Administração Pública, o que significa 
a obediência necessária a pautas de boa administração, transcendendo as 
minúcias ou previsões contidas nas regras legais.  A boa administração 
comportaria, por esse ângulo, um universo de atitudes eticamente exigíveis dos 
administradores públicos, tivessem ou não fundamentação expressa no 
ordenamento jurídico passivo.  Ser bom administrador não equivaleria, em suas 
origens, apenas ao mero cumprimento da lei, da mesma forma como o mau 
administrador poderia descumprir preceitos ligados à ética institucional e à 
moral administrativa. 
 
3.  Partindo-se do princípio de que a Administração Pública, em 
sentido global, representa “todo o aparelhamento do Estado preordenado à 
realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”, espera-
se que o administrador público se obrigue a desempenhar a sua função dentro 
dos preceitos do Direito e da Moral administrativa, já que o objetivo a ser 
atingido é o bem comum da coletividade.  Nessa perspectiva, nas palavras de 
Celso Antonio Bandeira de Mello, em sua obra “Curso de Direito 
Administrativo” (1992), faz-se necessário “inibir que a Administração se 
conduza perante o administrado de modo caviloso, com astúcia ou malícia 
preordenadas, a submergir-lhe direitos ou embaraçar-lhe o exercício e, 
reversamente, impor-lhe um comportamento franco, sincero e leal”. 
 
4.  A Administração Pública deve ser regulada e exercida dentro do 
que determinam a Constituição Federal e suas leis complementares, sendo-lhe 
concedidos direitos e, ao mesmo tempo, estabelecidos limites que não devem 
jamais ser extrapolados. 
 
5.  O sistema jurídico, objetivando salvaguardar a integridade 
administrativa, aciona os seus mecanismos no combate ao abuso que vem sendo 
largamente praticado em diversos setores.  Assim o fazendo, protege os direitos 
subjetivos pessoais daqueles que lhe estão sujeitos.  Defendendo uma 
administração honesta e preocupada com as transformações sociais, - porque já 
não se passa um dia sem que os escândalos administrativos ocupem as páginas 
dos jornais, os noticiários de rádio e televisão –, a eficácia desses mecanismos 
de controle externo da Administração Pública vem a se constituir num freio na
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improbidade praticada no exercício dos cargos, das funções e empregos 
públicos, principalmente nas empresas públicas e sociedades de economia mista.   
 
6.  Os mecanismos de controle externo, como os Tribunais de Contas 
e o Ministério Público, têm infundido uma maior seriedade no que diz respeito à 
coisa pública.  Com a obrigatoriedade dos concursos públicos já é possível 
imprimir independência nos atos praticados pelos membros dessas instituições 
controladoras e, atualmente, já se pode vislumbrar um futuro administrativo 
mais promissor. 
 
7.  O problema da improbidade adquiriu nova dimensão a partir da 
Constituição Federal de 1988.  Vive-se, sem dúvida, um momento de 
conscientização, principalmente dos órgãos de controle externo que fazem jus às 
prerrogativas a eles conferidas.  Neste contexto, alterou-se o velho panorama: o 
administrador, hoje, pensa duas vezes antes de cometer uma irregularidade, 
antes de descumprir os preceitos constitucionais – legalidade, moralidade, 
impessoalidade e publicidade.  O cumprimento dessas determinações legais é o 
mínimo que se espera do administrador público, pois tais princípios norteadores 
representam marcos de um longo caminho a ser percorrido. 
 
8.  A legalidade constitui, efetivamente, o suporte que limita a atuação 
do gestor, pois seus atos somente terão validade com a observância da lei.  
Difere da Administração Privada, onde tudo ou quase tudo é permitido.  Para 
esta, a lei é um poder; para a outra, a lei é um poder-dever, porque a concessão 
por lei do poder discricionário esbarra em limites que, uma vez ultrapassados, 
levam ao abuso do poder.  O poder discricionário não se baseia no arbítrio, mas 
sim na liberdade que não deve ultrapassar a conveniência e a oportunidade, 
fundadas ambas na norma jurídica, embora muitos entendam diferentemente.  É, 
pode-se dizer, uma forma de ajustar o procedimento ao interesse público. 
 
9.  A moralidade dentro da Administração Pública complementa a 
legalidade.  Ela permite a distinção entre o que é honesto e o que é desonesto.  
Todos os atos do bom administrador visam ao interesse público, logo, tal 
comportamento impessoal não atende aos caprichos pessoais ou de terceiros.  As 
medidas casuísticas são evitadas e, uma vez atendidos os reclames da 
coletividade, todos serão beneficiados eqüitativamente, cumprindo os velhos 
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preceitos de Ulpiano: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere 
(“viver honestamente”, “não prejudicar ou lesar ninguém” e “atribuir a cada um 
o que é seu”) – que carregam, em si, conteúdo moral e jurídico. 
 
10.  Adicionalmente, na Administração Pública, os atos carecem de 
divulgação, para que o povo, em geral, conhecedor desses atos, possa exercer o 
controle através das garantias constitucionais que lhes são concedidas.  Da 
mesma maneira que o administrador de uma empresa privada há que prestar 
contas aos seus acionistas, assim também o administrador público há que prestar 
contas ao povo. 
 
11.  Concluindo, é sabido que, no mundo inteiro, os problemas da 
Administração Pública estão sendo pesquisados.  Vê-se que são diferentes 
quanto às suas estruturas, suas tradições, sua cultura, mas semelhantes pelos atos 
ímprobos praticados por seus dirigentes.  François de Closets, também jurista 
francês, abordando em seu livro “Tant et plus!” (1993), a impropriedade na 
Administração Pública, teceu o seguinte comentário: “A má despesa, que como 
um tumor traz em si mesma a lógica do crescimento, enfraquece todo o 
comportamento social (...).  Em uma empresa, a má gestão, o custo muito 
pesado, os investimentos sem plano degradam não somente a contabilidade, 
mas afetam ainda mais as mentalidades e os comportamentos.  O pessoal que vê 
o dinheiro desaparecer nos conchavos cotidianos, nas despesas inúteis, nas 
operações mal conduzidas, renuncia a todo o esforço de produtividade, a toda 
procura de eficácia.  O contágio do “deixar-seguir” se propaga de alto a baixo 
da hierarquia e se estende do relaxamento financeiro à negligência 
profissional”. 
 
12.  Trata-se, pois, de uma praga, tornada vício, e como tal deve ser 
combatido.  O povo deve exercer a sua cidadania, utilizando-se das armas que 
lhe confere a lei.  Já se faz sentir alguma mudança e a imprensa, de certa forma, 
tem desempenhado um papel fundamental nessa nova consciência, baseada na 
idéia de uma Administração justa, eficiente, que possa ofertar segurança jurídica 
à sociedade e melhores resultados ao sistema punitivo, respeitando-se os direitos 
fundamentais em jogo, tanto das vítimas difusas (administrados) quanto dos 
acusados em geral. 
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III – Números principais da Execução Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial da Municipalidade em 2006 

 
 

  Passo, agora, à análise dos números da gestão municipal referente 
ao exercício de 2006. 
 
1) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.2  A Lei Orçamentária Anual de 2006, de 16 de janeiro de 2006, 
estimou as Receitas e fixou as Despesas em R$ 9 bilhões,475 milhões e 903 mil 
reais.  Do total das Receitas, R$ 8 bilhões, 061 milhões e 033 mil reais têm 
como origem Recursos do Tesouro e R$ 1 bilhão, 414 milhões e 870 mil reais, 
recursos de outras fontes. Do valor do Orçamento final das Despesas, o 
montante de R$ 5 bilhões, 870 milhões e 390 mil reais foi destinado ao 
Orçamento Fiscal e R$ 3 bilhões, 768 milhões e 342 mil reais à Seguridade 
Social.   
 
1.2  Durante o exercício de 2006 foram abertos créditos adicionais 
suplementares no valor de R$ 1 bilhão, 694 milhões e 614 mil reais, dentro dos 
limites estabelecidos pela Lei Orçamentária, mas houve R$ 1 bilhão, 531 
milhões e 785 mil reais em cancelamentos, gerando uma alteração final de 
1,72%. 
 
1.3  Com base nos valores publicados do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – exigido pela LRF –, observou-se que, em relação à 
Receita Prevista (R$ 9 bilhões, 475 milhões e 904 mil reais), foram 
arrecadados 91,85% (R$ 8 bilhões, 703 milhões e 728 mil reais) dos recursos, 
desempenho superior aos obtidos nos anos de 2005 e 2004, que foram, 
respectivamente, 86,83% e 82,21%.  A despesa realizada correspondeu a 
86,44% da dotação final do exercício de 2006. 
 
1.4  Após a consolidação dos balanços, com as respectivas eliminações, 
o exercício de 2006 apresentou como resultado um Superávit da Execução 
Orçamentária de R$ 371 milhões e 659 mil reais, decorrente da diferença entre 
a Receita Arrecadada, no valor de R$ 8 bilhões, 703 milhões e 728 mil reais e a 
Despesa Realizada, no valor de R$ 8 bilhões, 332 milhões e 69 mil reais.  Em 
relação à Receita Prevista Total de R$ 9 bilhões, 475 milhões e 904 mil reais, a 
Despesa Autorizada Total de R$ 9 bilhões, 638 milhões e 733 mil reais gerou 
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um Déficit da Previsão Orçamentária na ordem de R$ 162 milhões e 829 mil 
reais.  Foi registrada uma Insuficiência de Arrecadação de R$ 772 milhões e 
176 mil reais, obtida pela diferença entre a Receita Prevista e a Arrecadada. Foi 
verificada, entretanto, uma economia orçamentária de R$ 1 bilhão, 306 milhões 
e 664 mil reais. 
 
1.5  Os maiores valores arrecadados pelo Município em 2006, em 
termos percentuais, obedeceram à seguinte ordem: 
 
a) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza .................... 19,56% 
b) Cota-Parte ICMS .................................................................... 14,32% 
c) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ...................... 12,04% 
d) Transferências de Recursos do FUNDEF ................................7,45% 
 
1.6  As receitas próprias alcançaram R$ 5 bilhões, 495 milhões e 189 
mil reais, que correspondem a 63,13% do total arrecadado.  Ao se aplicar o 
índice TPR – Trabalho de Previsão da Receita, elaborado pela ABOP 
(Associação Brasileira de Orçamento Público), às diversas subcategorias 
econômicas, fica claro que a principal subcategoria referente à Receita Própria, a 
Receita Tributária, manteve o índice BOM, o que significa que os mecanismos 
adotados na previsão pelo Município, nesta subcategoria, podem ser 
considerados satisfatórios.  O mesmo não pode ser dito das outras subcategorias, 
já que a grande maioria delas apresentou conceito ALTAMENTE 
DEFICIENTE, com destaque para certos percentuais de diferença entre o 
previsto e o arrecadado, alguns bem acima dos 50%, demonstrando falhas no 
cálculo das previsões.  A arrecadação de impostos próprios (IPTU, ITBI, ISS) e 
taxas teve um acréscimo real (valores atualizados pelo IPCA-E) de 4,51% em 
relação a 2005 e de 9,05% se comparada com o período de 2002, apresentando 
valores dentro de um mesmo patamar – de R$ 2,94 a R$ 3,20 bilhões de reais. 
 
1.7  Verifica-se que as receitas de aplicações financeiras da 
Administração Direta aumentaram em 29,57% em relação ao exercício anterior 
e diminuíram em 74,09%, se comparadas com 2002.  No mesmo período, o 
valor do saldo das Aplicações Financeiras, constante no Balanço Patrimonial da 
Administração Direta, apresentou um acréscimo de 55,36%, em relação a 2005, 
embora tenha diminuído em 38,53%, quando comparado com 2002. 
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1.8  As Transferências Correntes tiveram uma participação de 37,24% 
nas Receitas Correntes e 35,91% em relação à Receita Total, no ano de 2006. 
As Transferências Correntes e as Receitas Tributárias, em 2006, responderam 
por 77,37% das Receitas Correntes.  Nas Transferências da União (R$ 772,49 
milhões de reais), que representaram 24,20% das Transferências Correntes 
Líquidas (R$ 3 bilhões e 125 milhões de reais), destaca-se o IRRF – Folha de 
Pagamento – Poder Executivo (R$ 208,54 milhões de reais). Nas 
Transferências do Estado (R$ 1 bilhão e 749 milhões de reais, ou seja, 49,86% 
do total das Transferências Correntes Líquidas), destaca-se a participação da 
Cota-Parte do ICMS (R$ 1 bilhão e 246 milhões de reais). 
 
1.9  No que se refere às Receitas de Capital, com relação ao exercício 
financeiro de 2005, mesmo com um aumento, em 2006, de 49,95% das 
operações de crédito internas, o total das operações de crédito diminuiu em 
70,85%, devido ao decréscimo de 80,38% das operações de crédito externas. 
 
1.10  Os Gastos Correntes somaram R$ 7 bilhões, 326 milhões e 538 mil 
reais, enquanto os de Capital atingiram R$ 1 bilhão, 5 milhões e 530 mil reais, 
representando, respectivamente, 88,93% e 12,07% do total das Despesas 
Empenhadas.  As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos 
do governo, com destaque para os gastos com pessoal (56,02% do total das 
despesas realizadas) e para as outras despesas correntes (25,77% do total das 
despesas realizadas). 
 
1.11  Em termos percentuais, as Despesas de Capital em 2006 ficaram 
distribuídas com Investimentos (R$ 682 milhões e 618 mil reais, cerca de 68% 
do total), Amortização da Dívida (R$ 300 milhões e 744 mil reais, ou 30% do 
total) e Inversões Financeiras (R$ 22 milhões e 166 mil reais, cerca de 2% do 
total). 
 
1.12  Observa-se que os Investimentos, no exercício financeiro de 2006, 
tiveram um acréscimo de 17%, se comparados com 2005, apresentando, porém 
uma queda de 22% em relação ao ano de 2002. 
 
1.13  A distribuição das despesas por órgãos de governo, 
desconsiderando-se os repasses às entidades da Administração Indireta 
vinculados, que correspondem à maior parcela da despesa, demonstra um 
elevado grau de concentração, haja vista que três órgãos (SME, SMS e 
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Encargos Gerais) representaram cerca de 47% da Despesa Realizada.  Por 
outro lado, os repasses à Administração Indireta são equivalentes a 32% da 
Despesa Total Realizada, sendo que, somente o FUNPREVI, fundo 
previdenciário vinculado ao PREVI-RIO e à SMA, respondeu por cerca de 17% 
dessa Despesa Total em 2006.  
 
1.14  No que se refere à Despesa Realizada em relação ao total de gastos 
do Município, os principais percentuais, por função de Governo, foram: 
 
a) Previdência Social   ...........................................................19,5% 
b) Educação   .........................................................................19,4% 
c) Saúde  ................................................................................14,7% 
d) Encargos Especiais  ..........................................................10,5% 
 
1.15  Com relação à função Desporto e Lazer, com dispêndio total de R$ 
344 milhões e 663 mil reais (participação de 4,14% nos gastos totais), constata-
se que os maiores valores foram aplicados em três projetos relacionados aos 
Jogos Pan-americanos de 2007 (“Jogos Pan-americanos de 2007”, “Parque 
Olímpico do Rio” e “Gestão Estratégica do PAN”), que, juntos, representaram 
92,49% dos gastos na Função.  A maior parte das despesas com os Jogos Pan-
americanos foi albergada no elemento “Obras e Instalações” com 89,82%, 
principalmente com a construção do Estádio Olímpico e o Parque Aquático. 
Também foram gastos 8,86% com “Outros Serviços de Terceiros – Pessoas 
Jurídicas”, a maior parte realizada com o Comitê Organizador dos Jogos. 
 
 
 
2) GESTÃO FINANCEIRA 
 
  No que se refere à Administração Direta, as Receitas Orçamentárias 
alcançaram o montante de R$ 7 bilhões, 579 milhões e 97 mil reais, enquanto 
as Despesas Orçamentárias totalizaram R$ 5 bilhões, 630 milhões e 596 mil 
reais.  Quanto às Receitas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão, 656 milhões e 
968 mil reais), R$ 617 milhões e  43 mil reais referem-se a Depósitos 
Exigíveis a Curto Prazo e R$ 593 milhões e 265 mil reais a Restos a Pagar.  
Quanto às Despesas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão e 414 milhões de reais), 
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R$ 579 milhões e 741 mil reais dizem respeito aos Depósitos Exigíveis a Curto 
Prazo e R$ 488 milhões e 33 mil reais a Restos a Pagar. 
 
 
 
3) GESTÃO PATRIMONIAL 
 
3.1  Analisando-se o balanço patrimonial consolidado, pode ser 
observado que 71,79% do Ativo Total provêm do grupo “Realizável a Longo 
Prazo’’, onde está incluída a Dívida Ativa do Município. Além disso, verifica-
se, também, que 91,67 % do Passivo têm origem nos grupos ‘’Não Financeiro’’ 
e ‘’Patrimônio’’. 
 
3.2  O Ativo Financeiro corresponde a 14,89% do Ativo Total, 
enquanto o Não-Financeiro alcança 80,70%.  Neste, o valor mais expressivo é o 
referente aos "Créditos Realizáveis a Longo Prazo", que registra a soma da 
Dívida Ativa, Empréstimos/Financiamentos e Créditos a Receber, representando 
88,89% do Ativo não Financeiro.  A Dívida Ativa Consolidada compreende a 
96,28% desse grupo (R$ 16 bilhões, 308 milhões e 728 mil reais). 
 
3.3  Com relação ao Passivo Total, 3,92% diz respeito ao Passivo 
Financeiro, 33,53% ao Não-Financeiro e 58,14% ao Patrimônio Líquido.  O 
valor mais expressivo do Passivo Não-Financeiro refere-se às “Operações de 
Créditos Internas”, onde se encontra registrada a Dívida Renegociada com a 
União (94,9%). 
 
3.4  O Patrimônio Líquido do Município está avaliado em R$ 13 
bilhões, 728 milhões e 983 mil reais, havendo, ainda, de acordo com a 
Controladoria Geral do Município, um ajuste de R$ 155 milhões e 716 mil 
reais, referente aos valores das transações não correspondidos entre as 
instituições e eliminações de participações societárias. 
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4) FUNDOS ESPECIAIS 
 
  Comparando as receitas e despesas orçamentárias, observou-se um 
resultado positivo de R$ 296 milhões e 966 mil reais.  Ressalte-se que o 
FUNPREVI teve a maior participação no superávit, apresentando R$ 226 
milhões e 344 mil reais. As disponibilidades totalizam R$ 2 bilhões, 421 
milhões e 817 mil reais, representando 58% das Receitas Orçamentárias 
arrecadadas. A maior parte das disponibilidades existentes (85%) está 
concentrada no FUNPREVI. 
 
  Anote-se que, em média, 87% das despesas autorizadas para os 
Fundos foram realizadas. Destaque para o FMS, FUNDEF, FMEO e FASS, 
que tiveram percentuais de realização de despesa acima da média global dos 
demais fundos.  Com relação aos Fundos Especiais, de modo resumido, pode-se 
destacar: 
 
4.1. FUNPREVI 
 
4.1.1  O saldo patrimonial do FUNPREVI, decorrente da diferença entre 
bens/direitos e obrigações, totalizou R$ 1 bilhão, 913 milhões e 234 mil reais, 
representando uma redução de 5,59% em relação ao exercício anterior, em 
conseqüência do registro contábil da suposta dívida do Fundo com o Tesouro, 
no valor de R$ 230 milhões e 962 mil reais (atribuição de passivos anteriores à 
promulgação da lei instituidora do FUNPREVI).  O Ativo Financeiro 
correspondeu a 88,83% do total de bens e direitos do Fundo, sendo que 95,30% 
deste Ativo estão constituídos pelas aplicações financeiras. As obrigações atuais 
representam 21% do Ativo Total. 
 
4.1.2  O resultado previdenciário, que corresponde à diferença verificada 
entre as Receitas Realizadas e as Despesas Liquidadas no período, apresentou, 
no exercício de 2006, superávit de R$ 226 milhões e 344 mil reais. 
 
4.2. FMS (Fundo Municipal de Saúde) 
 
4.2.1  O FMS arrecadou, no exercício de 2006, R$ 1 bilhão, 233 milhões 
e 76 mil reais; como a previsão da receita do FMS para o exercício de 2006 era 
de R$ 1 bilhão, 358 milhões e 800 mil reais, houve um déficit de arrecadação de 
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R$ 125milhões e 723 mil reais.  Os repasses do Tesouro Municipal 
representaram 63% da Receita Orçamentária Arrecadada, ou seja, R$ 774 
milhões e 241 mil reais, enquanto as Transferências Correntes provenientes de 
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Fundo Estadual de Saúde 
(FES) e de convênios participaram com 19% do total arrecadado. 
 
4.2.2  Do valor da despesa orçamentária fixada para o ano de 2006, no 
montante de R$ 1 bilhão, 341 milhões e 433 mil reais, foram realizados 91%, 
havendo uma economia orçamentária de R$ 120 milhões e 253 mil reais.  
Houve um superávit na execução orçamentária de R$ 11 milhões e 896 mil 
reais, resultante da comparação da Receita Arrecadada com a Despesa 
Realizada.  Analisando as despesas orçamentárias pela sua natureza, observa-se 
que os maiores dispêndios ocorreram com Pessoal e Encargos (62%) e Outras 
Despesas Correntes (36%). 
 
4.2.3pesas R$ % O Município do Rio de Janeiro foi desabilitado, em 2005, na GPSM 
(Gestão Plena do Sistema Municipal) pelo Decreto Federal nº 5.392, de 
10/03/2005, que a passou a referida gestão para a responsabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro.  Contudo, no exercício de 2006, a partir de 20/11/2006, o 
Município do Rio de Janeiro foi reabilitado por aquela Gestão, por força do 
Decreto nº 5.968, de 20/11/2006. 
 
4.2.4  As transferências efetuadas pelo FES ao FMS, no exercício de 
2006, foram de R$ 88 milhões e 294 mil reais.  Em relação às transferências 
efetuadas pelo FNS ao FMS, observa-se redução nos exercícios de 2005 e 2006 
quando comparados com 2004.Ti  Essa diminuição não representa uma perda 
financeira significativa, pois no exercício de 2004 (habilitado na GPSM), os 
recursos ingressavam no FMS e eram utilizados para pagamentos aos 
prestadores de serviços e para custeio da produção de Média e Alta 
Complexidade e Ações Estratégicas de sua rede própria. A única perda que o 
Município teve como conseqüência da desabilitação na GPSM foi o rendimento 
da aplicação financeira, pois o FMS recebia a transferência do FNS e não 
efetuava o pagamento aos prestadores de serviço de forma imediata, aplicando 
em títulos da dívida pública e em fundos de aplicação de curto prazo. 
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4.3. FUNDEF (Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério) 
 
4.3.1  De acordo com o Balanço Orçamentário de 2006, as Receitas 
Arrecadadas totalizaram R$ 746 milhões e 178 mil reais.  Já as Despesas 
Realizadas somaram R$ 725 milhões e 738 mil reais; confrontando-se a 
Despesa Realizada com a Autorizada verifica-se uma economia orçamentária de 
R$ 24 milhões e 918 mil reais. 
 
4.3.2  Quanto às Demonstrações Contábeis, destacam-se os seguintes 
pontos: 
 

• Com relação à gestão orçamentária, verifica-se um superávit de execução 
(Receita Arrecadada maior que a Despesa Realizada) de R$ 20 milhões e 440 
mil reais. 
• O Balanço Financeiro evidencia que o Fundo possui disponibilidades que 
totalizam R$ 89 milhões e 333 mil reais. 
 

• Com relação à gestão financeira, cabe ressaltar que no exercício de 2006 houve 
um sensível aumento das disponibilidades (R$ 17 milhões e 266 mil reais). 
 

• O Balanço Patrimonial evidencia que o FUNDEF tem um patrimônio liquido 
de R$ 21 milhões e 859 mil reais.  O Ativo é formado pelas Disponibilidades 
no valor de R$ 89 milhões e 333 mil reais e Realizável (Contas a Receber), no 
valor de R$ 24 milhões de reais.  O Passivo, que constitui a Dívida Flutuante, 
totaliza R$ 67 milhões e 499 mil reais, sendo Restos a Pagar a conta de maior 
relevância (R$ 66 milhões e 479 mil reais). 
 

• Com relação à gestão patrimonial, destaca-se um aumento de R$ 9 milhões e 
851 mil reais no Patrimônio Líquido. 
 
 
 
5) LIMITES LEGAIS 
 
 
5.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
5.1.1  São apresentados, novamente, dois percentuais de aplicação de 
recursos na Educação, a saber: 
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• O primeiro registra a aplicação de 25,41%, considerando a despesa total de R$ 
1 bilhão, 453 milhões e 783 mil reais, não se computando o valor realizado na 
atividade referente a “Servidores Inativos da Rede de Ensino”. 
 

• O segundo registra a aplicação de 34,57%, considerando a despesa total de R$ 
1 bilhão, 977 milhões e 980 mil reais, que incluiu o valor realizado na atividade 
“Servidores Inativos da Rede de Ensino”, no total de R$ 524 milhões e 196 mil 
reais. 
 
5.1.2  A inclusão dos gastos com inativos como componente das 
aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino não é amparada pelo 
Art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96.  A Lei nº 9.394, de 23/12/1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Art. 71, Inciso VI, 
determina que “não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 
ensino aquelas realizadas com pessoal docente e demais trabalhadores da 
educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino”. 
 
5.1.3  A CAD constatou que tal recomendação não vem sendo cumprida, 
reiteradamente, pois, no demonstrativo baseado na Lei Orçamentária, essas 
despesas continuaram sendo computadas no cálculo do referido limite.  Assim, 
caso o Município do Rio de Janeiro deseje explicitar seus gastos com os inativos 
da educação e a sua participação percentual nas receitas municipais, a 

demonstração do cumprimento do Art. 212 da Constituição Federal deverá 
guardar estreita relação com a legislação vigente. 
 
5.2. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 
  A Prestação de Contas do exercício de 2006 apresentou um 
percentual de gastos com a Saúde de 15,73% sobre as Receitas Arrecadadas, 
cumprindo, assim, o disposto na Constituição Federal. 

 
 
 
6) DESPESA COM PESSOAL 
 
6.1  A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas 
com Pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo de 60% para o 
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Município, sendo 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Município e de 54% para o Executivo.  
 
6.2  O total da Despesa com Pessoal (Consolidado) de R$ 4 bilhões, 83 
milhões e 369 mil reais corresponde a 53,85% da Receita Corrente Líquida, 
sendo R$ 3 bilhões, 832 milhões e 424 mil reais gastos pelo Poder Executivo 
(50,54%) e R$ 251 milhões e 53 mil reais relativos ao Poder Legislativo 
(3,31%), atendendo, portanto, aos limites previstos na legislação vigente.  
Verificou-se, entretanto, que as despesas com pessoal do Poder Executivo 
atingiram o percentual de 50,54%, sendo, portanto, superior a 90% do 
mencionado limite de 54%, ensejando, desta forma, a emissão de alerta por 
parte desta Corte, nos termos do inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF. 
 
 
 
7) DÍVIDA ATIVA 
 
7.1  A evolução do saldo da Dívida Ativa do Município nos período 
2002/2006 revela um aumento real, já considerada a variação média anual do 
IPCA-E do período, da ordem de 68,23%. A comparação apenas dos exercícios 
de 2005 e 2006 revela um crescimento de 18,76%.  No que tange à evolução da 
Dívida Ativa, aberta por natureza, o IPTU e o ISS, como tributos mais 
expressivos, apresentaram crescimento de 64,76% e 72,36%, respectivamente. 
 
7.2  Cabe ressaltar, ainda, que no exercício de 2006, houve um 
incremento de mais de 87% nos créditos inscritos em Dívida Ativa referentes a 
ISS e IPTU, com relação ao exercício anterior, tendo o total das inscrições 
destes dois impostos superado os R$ 2 bilhões e 200 milhões de reais, 
correspondendo a 96,62% do total inscrito em dívida ativa. A razão deste 
acréscimo significativo nas inscrições se deve ao ISS, que aumentou suas 
inscrições em mais de 200% em relação ao exercício de 2005, passando de R$ 
482 milhões e 465 mil reais para R$ 1 bilhão, 554 milhões e 327 mil reais. 
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8) ENDIVIDAMENTO 
 
8.1  A Dívida Pública do Município é constituída pela Dívida Flutuante 
e pela Dívida Fundada Interna e Externa, das administrações direta e indireta.  
Com relação à Dívida Flutuante, fazendo-se uma comparação de sua evolução 
de 2002 até 2006, podemos observar que: 
 
• A dívida flutuante apresentou uma redução real, quando comparada com 2002, 
de 26,75%; 
 

• Em relação a 2005, ocorreu uma diminuição real da ordem de R$ 166 milhões 
e 359 mil reais (15,83%), mantendo a tendência de queda iniciada no exercício 
de 2003; 
 

• Os Restos a Pagar permaneceram praticamente estáveis no decorrer do 
período. A conta “Notas de Repasse a Pagar” apresentou uma redução de 
23,15%. 
 
8.2  No que se refere à Dívida Fundada, no mesmo período analisado 
(2002 a 2006), observa-se que houve uma redução de 21,01% no nível de 
endividamento, no período em análise.  Tendo como base o exercício de 2005, 
constata-se uma diminuição de 3,79%, sendo que esta redução foi de 4,92% em 
Empréstimos e Financiamentos, componente mais significativo da dívida 
fundada. É importante, também, destacar o acréscimo de 196,86% nos 
precatórios judiciais no decorrer do exercício, e de 84,12%, quando comparado 
com o exercício de 2002. 
 
8.3  A linha de Empréstimos e Financiamentos reflete a dívida 
contratual de R$ 6 bilhões, 791 milhões e 83 mil reais e os financiamentos 
junto à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, no valor de R$ 3 
milhões e 345 mil reais. 
 
8.4  Do endividamento contratual, 90,3% são compromissos assumidos 
no Brasil e 9,7% correspondem a contratos com organismos financeiros 
internacionais.  Um ponto a destacar refere-se à composição da dívida interna: 
do total de R$ 6 bilhões, 132 milhões e 108 mil reais de endividamento interno, 
97,9% correspondem a compromissos assumidos com o Governo Federal, ou 
seja, R$ 6 bilhões, 3 milhões e 910 mil reais, em função da Lei nº 7.976/89 e da 
Medida Provisória nº 2185-35. 
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8.5  Adicionalmente, deve ser ressaltado que os impactos mais 
significativos no nível de endividamento foram exercidos por compromissos 
assumidos por outorga obrigacional, portanto não refletindo operações de 
crédito contratuais; do acréscimo total na dívida, no montante de R$ 390 
milhões de reais, mais de 20% representam passivos contingentes, que 
independem de uma ação governamental programática, tais como depósitos 
judiciais (R$ 26 milhões e 67 mil reais), precatórios judiciais (R$ 53 milhões e 
242 mil reais) e depósitos judiciais (R$ 4 milhões e 502 mil reais).  Os 
acréscimos provocados por novas operações de crédito somam R$ 22 milhões e 
841 mil reais, ou seja, 5,9% do total. 
• Embora não seja plenamente viável a aplicação de deflatores na análise do 
endividamento, dado que seus componentes refletem diferentes índices de 
contratação, é válido reconhecer, em termos gerais, que o endividamento total 
do município tem apresentado quedas sucessivas no seu nível real. Assim, 
verificou-se no decorrer do exercício de 2006, uma redução de 
aproximadamente R$ 289 milhões e 504 mil reais, ou seja, 3,8% em relação ao 
ano base. 
 
8.6  No que concerne à capacidade de pagamento das dívidas do 
Município, com base na Portaria n° 89/1997, do Ministério da Fazenda, o Rio de 
Janeiro permanece na categoria “C”, ou seja, resultado primário positivo 
(diferença entre a receita e a despesa fiscais), mas insuficiente para pagar os 
encargos da dívida, tal como ocorreu, lamentavelmente, nos exercícios de 2004 
e 2005. 
 
 
 
9) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
9.1  Mais uma vez, é essencial que seja feita uma análise sobre o 
cumprimento ou não das recomendações feitas por esta Corte, quando da 
aprovação das Contas de Gestão do exercício de 2005.  Constatou-se, assim, que 
55,6% das recomendações não foram atendidas, 29,6% estão sendo 
implementadas, foram parcialmente acatadas ou demandam análise futura para 
verificação e 3,7% foram observadas.  
 
9.2  Assim como em meu VOTO referente às Contas de Gestão de 2005, 
só posso lamentar, mais uma vez, a pouca atenção dada às recomendações deste  
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Tribunal de Contas por parte do Poder Executivo.  Tais sugestões refletem, tão 
somente, o desejo de ver, de forma clara e límpida, como os recursos do 
Município foram aplicados durante o ano, e se os mesmos obedeceram à 
legislação vigente.  Continuo aguardando que, na próxima Prestação de Contas, 
tais conselhos prudenciais venham a ser atendidos em sua totalidade, refletindo 
uma perfeita consonância de ideais entre a Administração Pública municipal e 
este Tribunal, quais sejam, um controle efetivo dos gastos públicos e a devida 
satisfação à sociedade sobre a utilização otimizada do Erário Público. 
 
 
 
IV) Conclusão 
 
  Nessas condições, louvando o trabalho do Relator, que trouxe 
grande contribuição ao desenvolvimento dos estudos contábeis, financeiros e 
jurídicos em tema de contas públicas, acompanho integralmente o voto 
apresentado, com as recomendações, ressalvas e alertas propostos. 
 
  Requeiro seja a presente declaração de voto anexa ao processo e à 
ata dos nossos trabalhos, Sr. Presidente. 
 
  Sala das Sessões,   20    de     junho    de    2007. 
 
 
 
                                              JAIR LINS NETTO 

 Conselheiro - TCMRJ 
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DECLARAÇÃO DE VOTO  
CONSELHEIRO NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 
 
EXERCÍCIO 2006 
 
 
 
 

Louvo, inicialmente, a eficiência do trabalho de irretocável qualidade 

técnica que acaba de ser apresentado pelo eminente Conselheiro Relator 

Antonio Carlos Flores de Moraes, Relator das Contas de Gestão do Exercício de 

2006, contendo uma análise aprofundada sobre os reflexos de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos  e fatos jurídicos 

registrados nas peças contábeis  do exercício, trazendo para todos  novos 

conhecimentos. 

 
Num Estado Democrático de Direito, com a conformação adotada 

pelo Modelo Federativo Brasileiro, é reservada ao Poder Legislativo a 

prerrogativa de julgar as contas de governo, tendo como elemento norteador a 

observância da adequação das ações e políticas públicas aos princípios da 

legalidade,    impessoalidade,     moralidade,     publicidade,     eficiência e  
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economicidade, bem como a probidade quanto à administração dos bens e 

valores públicos, recebendo para a consecução do mister, o auxílio, através de 

Parecer Prévio, dos Tribunais de Contas. 

 
A tarefa do Tribunal de Contas consiste em evidenciar os resultados 

dos programas de governo postos em execução face à Lei Orçamentária, 

revelando os seus impactos mais relevantes, cabendo aos ilustres parlamentares, 

na qualidade de julgadores naturais, por vocação constitucional decorrente do 

sistema jurídico vigente, refletir sobre as ponderações  ora feitas, com o intuito 

de contribuir para o aperfeiçoamento da análise da Administração Pública. 

 
A nossa função é de fiscais dos recursos arrecadados pelo Município 

do Rio de Janeiro e de sua correta aplicação.Geralmente as decisões do Tribunal 

só são divulgadas quando atingem pessoas às quais temos que aplicar multa ou 

imputar débito por fatos e atos irregulares ou que vieram a dar prejuízo ao 

Erário. Erário este,  que se constitui de recursos que a sociedade paga pelos 

serviços que o Município executa. 
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Em 2000 e 2005 tive a gratificante  tarefa de ser o relator das Contas 

de gestão  do Prefeito, apresentando ressalvas, recomendações e comentários 

que foram levantados não só por mim, mas também pelo Corpo Técnico desta 

Casa. 

 
As ressalvas e alertas que são feitos pelo nobre Conselheiro-Relator  

vêm ao encontro da preocupação que tive, e tenho neste momento , no tocante 

aos recursos destinados à educação. Não tenho dúvida de que investir no fator 

humano brasileiro é, sobretudo, oferecer a todos o acesso à educação – 

instrumento que possibilita, na prática, a igualdade de oportunidades e o 

verdadeiro exercício da cidadania. 

 
 

“O Município tem a obrigação de aplicar  na manutenção e 
desenvolvimento do ensino , na forma prevista no art. 212  da Constituição 
Federal , no mínimo 25% ( vinte e cinco por cento) da receita resultante de 
impostos , compreendida e proveniente de transferências , não ficando isento 
em virtude da instituição do Fundo de Manutenção  e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF , nos termos  do 
art. 8º , da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro  de 1996.” 
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Quero chamar a atenção novamente para o fato de que o Fundo de 

Manutenção e do Desenvolvimento do Ensino Fundamental da Valorização do 

Magistério- FUNDEF  é um fundo de natureza contábil, que arrecada recursos 

do Estado e dos Municípios  para redistribuí-los  em partes proporcionais ao 

número de alunos matriculados no Ensino Fundamental. As normas básicas 

reguladoras do Fundo são: a CF (art. 212 e art.60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias em redação da Emenda Constitucional nº 14, de 

1996); a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 (que estabelece as diretrizes  e bases 

da educação nacional-LDB) e a Lei Federal nº 9.424, de 1996(que dispõe sobre 

o Fundo de Manutenção  e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério). 

 
Destaco do proficiente trabalho produzido, o seguinte ponto: ”.... do 

total investido na educação municipal, cerca de 1 bilhão de reais, 

aproximadamente 725 milhões têm origem nas transferências de recursos 

federais, significando que as receitas do FUNDEF continuam a fornecer mais da 

metade dos recursos para suprir as despesas com a educação  no município. Em 

percentuais, os recursos ordinários investidos na educação representam 

aproximadamente 36% enquanto que as transferências federais significam  algo 

em torno de 44%.   Este   fato   indica   claramente o esvaziamento dos recursos  
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próprios investidos na função educação municipal, que não sobreviveria sem os 

recursos federais”. 

 

Segundo o art. 212 da Constituição Federal , o Município  deve 

investir na Manutenção e Desenvolvimento  do Ensino o mínimo de 25%  da 

sua receita resultante de impostos arrecadados e transferências recebidas. 

 

Nos  termos da atual redação do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias-ADCT  “não menos de 60% dos recursos  a que se 

refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental  com o objetivo de assegurar a 

universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério”. 

 

Como se vê no conteúdo do minudente relatório, o Município  deveria 

aplicar no MDE o percentual de 25% previsto na Constituição Federal mais o 

valor extra recebido do FUNDEF, o que não ocorreu  no exercício de 2006. 

 
Outro ponto focalizado pelo Relator diz respeito à observância dos 

limites e parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.  
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Registra o relatório que “a despesa  com pessoal do Poder Executivo , 

incluindo terceirizados , de R$ 3.832.424,00 , equivale a 93,59% do limite 

fixado no art. 20 ,§ 3º, alínea “b”. De acordo com o art. 59 , § 1º, inciso II, cabe 

ao Tribunal de Contas alertar ao Poder Executivo por ter ultrapassado o limite 

de 90% da despesa de pessoal”. 

 
Creio também que a Administração Pública, detentora do poder -dever 

de respeito à lei, deveria utilizar-se mais amiúde dos mecanismos 

constitucionais que exigem o concurso público para a contratação de servidores 

destinados ao exercício de atividades inerentes aos cargos e empregos públicos. 

 
Com essas breves considerações, manifesto minha anuência às 

propostas apresentadas por sua Excelência, Conselheiro Antonio Carlos Flores 

de Moraes, a quem reafirmo meus cumprimentos, extensivos à sua equipe  pela 

colaboração no trabalho ora em apreciação e VOTO pela aprovação do Projeto 

de Parecer Prévio submetido a este Plenário, com as ressalvas,  alertas  e 

recomendações constantes dos autos. 
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É o nosso Voto, Sr. Presidente. 

 

 

Sala das Sessões, 20 de junho de 2007. 

 

 

 

NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 

   Conselheiro 

 



 
 
 

VOTO DO CONSELHEIRO 
 

JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - EXERCÍCIO DE 2006.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, quero agradecer o envio antecipado do Projeto de Parecer 

Prévio e cumprimentar o Relator, Excelentíssimo Conselheiro Antonio 

Carlos Flores de Moraes, pelo alto nível de qualidade do trabalho que, 

nesta oportunidade, submete ao Plenário deste Tribunal. Aliás, qualidade 

essa que constitui já uma característica marcante de todos os trabalhos de 

sua lavra.

Em  seguida,  quero  externar  à  CAD –  Coordenadoria  de  Auditoria  e 

Desenvolvimento,  minha satisfação pelo benefício  tirado da leitura  de 

sua  competente  e  esclarecedora  análise  das  Contas  de  Gestão  do 

Exercício  de  2006,  fonte  da  maior  relevância  para  as  reflexões  e 

conclusões do Conselheiro-Relator.

Do  estudo  do  material  que  subsidia  a  elaboração  do  Parecer  Prévio, 

emergem  algumas  questões  que,  embora  devida  e  competentemente 

abordadas  pelo  ilustrado  Conselheiro-Relator,  comportam  algumas 

considerações motivadas, sobretudo, pela surpresa que nos acomete ao 

confrontá-las.
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Particular destaque merece a acentuada reincidência de recomendações 

feitas ao longo dos anos.  A julgar pelo teor do quadro de folhas 475 da 

análise  da  Cad  e  de  folhas  139,  que  ilustra  as  conseqüências  das  27 

recomendações feitas no Parecer Prévio referente às Contas de Gestão do 

Exercício  de  2005,  apontando seu  nível  de  incidência,  alguns  Órgãos 

executivos parecem não ter, ainda, compreendido a dimensão correta de 

uma “recomendação” feita pelo controle externo, uma vez que, das 27 

recomendações  feitas,  apenas  uma  foi  atendida  a  contento;  3  foram 

parcialmente  atendidas;  2  estão  com  o  atendimento  em  curso;  o 

atendimento  a  outras  3  depende  de  verificações  futuras;  mais  3 

dependem  de  exame   e  decisão  do  Plenário,  restando  quinze   sem 

atendimento.

Não é demais que se relembre aqui, para melhor orientação dos Órgãos 

que constituem o Poder Executivo, em especial daqueles que não vêm 

respondendo  satisfatoriamente,  que  o  instituto  da  recomendação 

significa, na realidade, além de uma medida de prevenção saneadora que 

visa  ao  enquadramento  na  conformidade  legal,  a  aceitação  de  uma 

imperfeição ou impropriedade tolerável que se apresenta no momento, 

evitando-se os custos econômicos de uma diligência imediata.
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No  caso,  verifica-se  que,  independentemente  de  ter  havido  ou  não 

resposta  formal  ao  Tribunal,  em  várias  situações  os  problemas  que 

motivaram recomendações quando da análise das contas de 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, persistem hoje, quando são examinadas as contas do 

exercício de 2006. A CAD, em sua análise das Contas de Gestão de 2004 

(folhas  471/472 do Processo  (40)  1490 de  2005),  já  demonstrava  sua 

preocupação,  ao  lembrar  que  o  não-atendimento  das  recomendações 

feitas  nas  Contas  de  Gestão  de  2002  impossibilitava  a  avaliação  de 

medidas saneadoras pelos órgãos, o que, a meu ver, Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros e Senhor Procurador-Chefe, constitui, no mínimo, 

um descaso ao competente trabalho feito pelos técnicos desta Corte de 

Contas. 

Ratificando  meus  elogios  iniciais,  enfatizo  a  relevância  das 

RESSALVAS, dos ALERTAS e das RECOMENDAÇÕES, estas últimas 

não incluídas no Projeto de Parecer Prévio, feitas pelo ilustre Relator, 

que dizem respeito a fragilidades que estão a merecer providências do 

Poder Executivo, de sorte a evitar, no futuro, prejuízos à Municipalidade. 

Dentre elas, gostaria de mencionar apenas as que se referem:

1- À observância da obrigação constitucional de o 

Município  aplicar  na  manutenção  e  no 

desenvolvimento  do  ensino  o 
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mínimo de 25% da receita auferida de impostos, compreendida 

a receita transferida. É oportuno renovar o lembrete de que a 

utilização  de  recursos  do  FUNDEF (ora  em transição  para  a 

transformação  em  FUNDEB,  na  forma  da  Emenda 

Constitucional nº 53 e da Medida Provisória nº 339, de 19 e 29 

de dezembro de 2006, respectivamente) para o pagamento de 

pessoal  deve  ser  feito  supletivamente  àqueles  25%  (vinte  e 

cinco por cento) e não para complementar esse percentual até 

integralizá-lo  e  muito  menos  para  desonerar  os  gastos  do 

Tesouro Municipal com as folhas de pagamentos do pessoal da 

educação,  deixando-se  de  utilizar  recursos  próprios  e 

substituindo-os por recursos do FUNDEF/FUNDEB.

2- À  utilização  dos  recursos  incorretos  para 

pagamento da merenda escolar, fato que motivou 

a ressalva “A” do Projeto de Parecer Prévio.

3- Ao  baixo  percentual  aplicado  na  concessão  de 

incentivo à cultura,  fato esse que já havia sido 

motivo de observação na Declaração de Voto do 

ilustre Conselheiro Mauricio Azêdo, referente às 

Contas  de Gestão  do  exercício de 2003 (fls. 



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PROCESSO Nº 40/1653/2007

DATA: 30/03/2007               

GCS-6 - Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
502  do  Processo  nº  40/1490/2005).  Isto, 

independentemente 

da constitucionalidade ou não do  artigo  14 da Lei nº 4.272 de 

2006.

4- À  regularização  do  Crédito  que  o  Fundo  de 

Previdência dos Servidores do Município do Rio 

de Janeiro – FUNPREVI tem com o Município.

Finalizando minhas  considerações,  gostaria  de  ressaltar  o  contido  nos 

itens 35 e 36 dos Comentários Finais, onde o ilustre Relator cita que este 

Tribunal já determinou que a Prefeitura promova concurso para cargos 

públicos,  atualmente  supridos por empresas ou organizações de forma 

terceirizada, em clara violação aos princípios estabelecidos na Súmula nº 

331  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  uma  vez  que  a  terceirização 

somente é permitida nos casos previstos na Lei nº 6.019 de 1974.

ISTO  POSTO,  SENHOR  PRESIDENTE,  SENHORES 

CONSELHEIROS,  SENHOR  PROCURADOR-CHEFE,  VOTO 

COM O RELATOR PELO PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À 

APROVAÇÃO  DAS  PRESENTES  CONTAS,  PORÉM,  SUGIRO 



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PROCESSO Nº 40/1653/2007

DATA: 30/03/2007               

GCS-6 - Gabinete do Conselheiro José de Moraes Correia Neto
QUE  AS  RECOMENDAÇÕES  ELENCADAS  NO  ÍTEM  2.2  DO 

VOTO  DO   RELATOR  SEJAM   INTEGRADAS   AO  PROJETO 

DE  PARECER  PRÉVIO,  A  TÍTULO  DE  RECOMENDAÇÕES, 

AGREGANDO  ÀS  MESMAS  A  DE  QUE   A  PREFEITURA 

PROMOVA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVER 

CARGOS    PÚBLICOS,    ELIMINANDO,   DESTA    FORMA,   A 

NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUE 

SE VERIFICA ATUALMENTE.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2007.

JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO
Conselheiro


