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I – Introdução 
 
 
 
1.  O excelente trabalho ora apresentado pelo Conselheiro Fernando 
Bueno Guimarães representa a continuidade de uma tradição iniciada na 
apreciação das Contas de Gestão de 1982, de que S. Exa. foi Relator,  
representando, mais uma vez, seguro roteiro para o exame de todos os vetores da 
execução orçamentária, f inanceira, patr imonial e operacional da municipalidade 
no exercício pretérito. 

 
2.  Ao enaltecer o operoso Relator, que tão bem dirigiu e coordenou 
sua equipe no penoso labor de analisar os números apurados, destaco, 
igualmente, a excelência do quadro técnico do Tribunal de Contas, o qual 
pesquisou dados e informações valiosos para  interpretar o signif icado dos dados 
consolidados nos Balanços Gerais do Município. 
  
3.  Antes de anunciar o meu voto, apresento, nos itens seguintes, 
comentários sobre a necessidade do caráter participativo da população na 
Administração Pública e acerca dos números constantes do processo de Contas 
Globais. 
 



 2

Processo  40/001.775/2008 

Data  15/04/2008 Fls 

 
 
 

Rubrica 

GABINETE DO CONSELHEIRO JAIR LINS NETTO 
 
 

II - A participação da sociedade na gestão das políticas públicas 
 
 
1.  Já não é de hoje que a sociedade vem reivindicando uma maior 
participação na gestão das políticas públicas, seja através da implementação de 
projetos que visem a suprir suas carências imediatas, seja no controle mais  
rigoroso dos gastos do Erário Público.  Sobre essa “carência administrativa da 
população”, em parte saciada após a promulgação da Lei nº 3.189/01 (que 
regulamenta a participação da comunidade no processo de elaboração, definição 
e acompanhamento da execução do PPA, das Diretr izes Orçamentárias e do 
Orçamento Anual) é que trago à luz algumas reflexões, antes de adentrar na 
análise propriamente dita das Contas de Gestão do Município do Rio de Janeiro 
no ano de 2007. 
 
 
2.  Há muito se defende a idéia segundo a qual a partic ipação é um 
princípio de estruturação da Administração Pública hodierna.  É por meio de 
processos de decisão que permitam o diálogo entre a sociedade e o Poder 
Público que este aumenta o grau de eficiência de sua atuação.  No Brasil, como 
ocorre também em outros países, o Direito Constitucional e o Administrativo 
consagram o princípio da participação e um grande número de institutos  
voltados a sua concretização. 
 
  A Constituição Federal brasileira de 1988 foi muito além da mera 
enunciação dos princípios juspolíticos da Democracia e do Estado de Direito e 
estabeleceu uma série bastante grande de normas voltadas a respaldar a adoção 
de institutos participativos na Administração Pública.  O art. 29, Inciso X, que 
melhor se aplica ao nosso caso, ao tratar das normas básicas de organização dos 
Municípios, prevê expressamente a cooperação das associações representativas 
no planejamento municipal, ou seja, direciona genericamente a adoção de 
institutos de participação popular pela Administração Pública dos Municípios. 
 
  O art. 198, Inciso III, determina que as políticas, ações e serviços  
públicos de saúde devam ser organizados tendo como diretriz a participação da 
comunidade.  O art. 204, Inciso II, estabelece que os serviços públicos de 
assistência social serão organizados e executados mediante participação da 
população, por meio de organizações representativas, na formulação das
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 políticas e no controle das ações em todos os níveis.  O art. 205 estatui que a 
educação será atividade promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade; complementarmente, dispõe o art. 206, Inciso VI, que o serviço 
público de ensino contará com gestão democrática, na forma da lei. 
 
 
3.  O art. 37, §3º, por sua vez, fruto da Emenda Constitucional nº 
19/1998 (conhecida como emenda da reforma administrativa) introduziu no 
texto da Constituição uma norma geral sobre participação popular na 
Administração Pública, ao estabelecer: 
 

“A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: 

 
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica. Externa e interna, da qualidade dos serviços; 

 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, Incisos X e XXXIII; 

 
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 
de cargo, emprego ou função na administração pública.” 

 
  Tanto a regulamentação das atividades da Administração Federal 
quanto a legis lação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios têm 
notabilizado os institutos de participação.  Conselhos, comissões e comitês 
participativos; a audiência pública; a consulta pública, o orçamento 
participativo, o referendo e o plebiscito são importantes referências entre nós de 
instrumentos concretos para a implantação do diálogo entre a Administração e a 
sociedade. 
 
 
4.   Tal arcabouço administrativo possui duas claras funções: eficiência 
e legitimidade.  A Administração Pública, na atualidade, passou a adotar novos 
métodos de atuação, baseados na cultura do diálogo e na oitiva das divergências  
sociais, seguindo a tendência de não mais se afirmar contrapondo-se à atuação 
da sociedade civil (o papel da Administração Pública, nesta ótica, é o de 
favorecer o trabalho da sociedade sobre ela mesma).  As relações entre a
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 Administração Pública e a sociedade não mais se assemelham à tutela, pois a 
Administração depende da vitalidade das mediações sociais e do dinamismo dos 
atores sociais.  A Administração, logo, em muitos casos, deve-se postar em 
posição horizontal, e não vertical, em suas relações com a sociedade.  Ao lado 
dos mecanismos tradicionais da coerção, injunção e do constrangimento, a 
Administração, em sua relação com a população, passa a utilizar principalmente 
a orientação, a persuasão e a ajuda. 
 
 
5.   Chega-se, dessa forma, à participação popular na Administração 
Pública.  Do nascimento de um novo modelo de atuação para a Administração,  
fruto da superação do paradigma weberiano; da ineficiênc ia dos mecanismos 
tradicionais de atuação da Administração Pública baseados na edição de atos  
unilaterais imperativos, bem como na f iscalização e imposição de sanções; da 
necessidade, afinal, de atuar como mediadora dos poderes ativos no tecido 
social, impuls ionando a atuação da sociedade sobre ela mesma, como forma de 
lograr o atingimento dos escopos do Estado de Bem-Estar, erigem-se os 
institutos de participação popular na Administração Pública.  Não há dúvida,  
portanto, que o êxito de políticas econômicas, culturais ou de preservação do 
meio ambiente, atividades típicas do Estado de Bem-Estar, não depende 
somente das ações da Administração.  Nesses casos, como em tantos outros, a 
adesão da sociedade, quando não a atuação ativa desta, é fundamental para a 
eficiência da atuação administrativa.  Daí a necessidade de se utilizar  
instrumentos que procurem o consentimento da coletividade, que procurem, 
enfim, a aproximação da sociedade e do Estado, do burocrata e do cidadão, do 
governante e do governado. 
 
6.   A participação popular serve justamente para romper o 
distanciamento entre a sociedade e a Administração, aproximando-a dos 
conflitos sociais e políticos e proporcionando aos administrados uma gestão 
responsiva, dinâmica, atenta à pluralidade dos interesses sociais, com vistas 
voltadas à efetivação dos direitos fundamentais.  Tal fator configura-se essencial 
para a eficiência das atividades de bem-estar que devem ser conduzidas pela 
Administração e para sua legitimidade, tanto em função da adesão racional da 
sociedade a um conjunto de medidas concretas, políticas ou programas que 
ajudou a formular e, muitas vezes, a executar, como em razão da eficácia dessa 
atuação conjunta. 
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7.   Diante do exposto, resta patente que na realização das tarefas 
estatais de bem-estar (ou na efetivação dos direitos fundamentais de caráter 
social), a Administração Pública e a sociedade interagem cada vez mais, por 
meio de variados institutos participativos.  Além disso, ressalta-se que o 
ordenamento constitucional brasileiro abriga a partic ipação como um verdadeiro 
princípio de organização da Administração Pública, estabelecendo ou inspirando 
a adoção de institutos participativos pela legislação infraconstitucional, sendo 
que tal princípio (estruturador que é de processos de decisão e divisão de 
tarefas) compreenderá uma dupla funcionalidade: dotar a atuação 
administrativa de maior legitimidade e de maior eficiência. 
 
  Passo agora à análise dos números da gestão do Município relativa 
ao exercício de 2007.  Uma vez que a apreciação das Gestões Orçamentária, 
Financeira e Patr imonial já foram muito bem elaboradas pelo Conselheiro 
Relator, bem como a apreciação dos valores referentes aos Fundos Especiais, 
para não ser repetitivo vou ater-me, de imediato, aos aspectos polêmicos 
referentes aos Limites Legais, notadamente àqueles relativos à Educação. 
 
 
 
III – Números da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do 

Município do Rio de Janeiro no exercício de 2007 
 
 
1) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1.  A Lei Orçamentária Anual de 2007, de29 de dezembro de 2006, 
estimou as Receitas e fixou as Despesas em R$ 10 bilhões, 151 milhões e 718 
mil reais.  Durante o exercício de 2007 foram abertos créditos adicionais  
suplementares no valor de R$ 2 bilhões, 828 milhões e 210 mil reais, dentro 
dos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária, mas houve R$ 2 bilhões, 159 
milhões e 54 mil reais em cancelamentos, gerando uma alteração final de 
6,59%. 
 
1.2.  Com base nos valores publicados do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – exigido pela LRF –, observou-se que, em relação à 
Receita Prevista, foram arrecadados 93,72% (R$ 9 bilhões, 514 milhões e 609 
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mil reais) dos recursos, desempenho superior aos obtidos nos anos de 2006 e 
2005, que foram, respectivamente, 91,85% e 86,83%.  A despesa realizada 
correspondeu a 89,15% da dotação final do exercício de 2007. 
 
1.3.  Após a consolidação dos balanços, com as respectivas eliminações, 
o exercício de 2007 apresentou como resultado um Déficit da Execução 
Orçamentária de R$ 132 milhões e 488 mil reais, decorrente da diferença entre 
a Receita Arrecadada, no valor de R$ 9 bilhões, 514 milhões e 609 mil reais e a 
Despesa Realizada, no valor de R$ 9 bilhões, 647 milhões e 97 mil reais.  Em 
relação à Receita Prevista de R$ 10 bilhões, 151 milhões e 718 mil reais, a 
Despesa Autorizada Total de R$ 10 bilhões, 820 milhões e 874 mil reais gerou 
um Déficit da Previsão Orçamentária na ordem de R$ 669 milhões e 156 mil 
reais.  Foi registrada uma Insuficiência de Arrecadação de R$ 637 milhões e 
109 mil reais, sendo verificada, entretanto, uma economia orçamentária de R$ 1 
bilhão, 173 milhões e 777 mil reais. 
 
1.4.   Com relação à Receita Prevista para 2007, o Orçamento inicial 
estimou, para Receitas Correntes, o valor de R$ 9 bilhões, 329 milhões e 581 
mil reais, sendo arrecadados R$ 9 bilhões, 385 milhões e 149 mil reais, ou 
seja, 0,6% acima do previsto.  Já para as Receitas de Capital previu-se o valor  
de R$ 822 milhões e 137 mil reais, sendo, no entanto, apenas obtidos R$ 129 
milhões e 460 mil reais (84% abaixo da previsão).  Um dos fatores que mais 
contribuiu para este baixo índice de arrecadação foi a não realização das  
seguintes Receitas de Capital: Restituições de Capital Imobiliár io Urbano           
( previsão de R$ 80 milhões de reais) e Outras Receitas-Fundo de Investimento 
Direitos Creditórios ( previsão de R$ 150 milhões de reais).  Já as Receitas 
Próprias alcançaram R$ 5 bilhões, 757 milhões e 18 mil reais, que 
correspondem a 60,51% do total arrecadado. 
 
1.5.  A receita oriunda da cobrança de tributos (Receita Tributária) teve 
um acréscimo real de 8,07% em relação ao exercício anterior.  Os maiores  
valores arrecadados, em termos percentuais, obedeceram à seguinte ordem: 
 
a) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  -....................20,73% 
b) Cota-Parte ICMS - ....................................................................13,32% 
c) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - ......................11,42% 
d) Transferências de Recursos do FUNDEF -................................7,53% 
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1.6.  As receitas de Aplicações Financeiras da Administração Direta 
diminuíram 18% em relação a 2006 e, no mesmo período, o valor do saldo das  
Aplicações Financeiras, constante no Balanço Patr imonial da Administração 
Direta, apresentou um acréscimo de 56%, também em relação ao exercício de 
2006. 
 
1.7.  As Transferências Correntes tiveram uma participação de 39,57% 
nas Receitas Correntes, superior ao índice de 37,24% apurado em 2006, com 
uma participação de 39,04% em relação à Receita Total. 
 
1.8.  As Transferências do Fundo Nacional de Saúde – FNS, em 2007, 
alcançaram o montante de R$ 704 milhões e 813 mil reais, representando um 
acréscimo de 377% em relação ao exercício de 2006.  Este aumento 
signif icativo deveu-se, principalmente, ao retorno, para o Município do Rio de 
Janeiro, da GPSM (Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal), por força do 
Decreto Federal nº 5.968/06. 
   

As Transferências do FUNDEB (Fundo para o Desenvolvimento do 
Ensino Bás ico) representaram o total de R$ 576 milhões e 100 mil reais, 
apresentando um acréscimo de 8,92% em relação ao exercício anterior. 
   

Já as Transferências dos Royalties do Petróleo em 2007 alcançaram 
o valor de R$ 134 milhões e 700 mil reais, sendo 45,92% provenientes da 
União e 54,08% advindos do Estado, apresentando um decréscimo de 12,2% 
em relação a 2006.  Pela primeira vez as receitas de Royalties apresentaram 
variação negativa entre um exercício e o posterior. 
 
1.9.  No que se refere às Receitas de Capital, com relação ao exercício 
financeiro de 2006 houve uma queda real no valor arrecadado de 34% 
(desconsiderando-se a excepcionalidade da receita obtida em 2006, por conta da 
alienação de ativos decorrente da licitação para a escolha da instituição 
financeira responsável pela prestação de serviços de pagamento da folha de 
pessoal do Município).  Tal queda percentual foi fortemente influenc iada pela 
diminuição da Receita de Convênios e da Receita de Operações de Créditos  
Externos. 
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1.10.  A Receita Corrente Líquida – RCL atingiu o valor de R$ 8 bilhões 
e 633 milhões de reais, representando um acréscimo de 9,93% em relação a 
2006.  Entretanto, diferentemente dos exercícios anteriores, não foi considerado 
como dedução, para fins de apuração desta Receita, o montante referente à 
despesa paga a título de transferência ao Estado e a instituições privadas, por 
conta da Gestão Plena que detém o Município, o qual não repassou aqueles  
valores aos verdadeiros beneficiár ios.  Feita esta correção, o novo valor da 
Receita Corrente Líquida atingiu R$ 8 bilhões, 531 milhões e 780 mil reais, ou 
seja, 1,17% a menos do que o valor apresentado pela Controladoria Geral do 
Município. 
 
1.11.  Os Gastos Correntes somaram R$ 8 bilhões, 408 milhões e 672 mil 
reais, enquanto os de Capital atingiram R$ 1 bilhão, 238 milhões e 425 mil 
reais, representando, respectivamente, 87,16% e 12,84% do total das Despesas 
Empenhadas.  As Despesas Correntes representaram o maior volume de gastos 
do governo, com destaque para os Gastos com pessoal (51,84% do total das 
Despesas Realizadas) e para as outras Despesas correntes (29,71% do total das  
Despesas Realizadas). 
 
1.12.  Em termos percentuais, as Despesas de Capital em 2007 f icaram 
distribuídas com Investimentos (R$872 milhões e 767 mil reais, cerca de 
70,57% do total), Amortização da Dívida (R$ 54 milhões e 932 mil reais, ou 
4.43% do total) e Inversões Financeiras (R$ 310 milhões e 725 mil reais, cerca 
de 25% do total).  Observa-se, ainda, que os Investimentos, no exercício 
financeiro de 2007, tiveram um acréscimo de 23,5%, se comparados com 2006. 
 
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 
Encargos Gerais) representaram cerca de 48,80% da Despesa Realizada.  Por 
outro lado, os repasses à Administração Indireta são equivalentes a 32,72% da 
Despesa Total Realizada, sendo que, somente o FUNPREVI, fundo 
previdenciário vinculado ao PREVI-RIO e à SMA, respondeu por cerca de 
15,85% dessa Despesa Total em 2007.  
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1.14.  No que se refere aos percentuais de Despesa Realizada em relação 
ao total de gastos do Município, os principais percentuais, por função de 
Governo, foram: 
 
a) Educação- ........................................................................................18,3% 
b) Previdência Social- .........................................................................18,0% 
c) Saúde -.............................................................................................17,9% 
d) Encargos Especiais -.........................................................................9,9 % 
 
1.15.  Com relação à função Desporto e Lazer, com dispêndio total de R$ 
305 milhões e 307 mil reais (participação de 3,28% 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 92,07% dos gastos na Função.  A maior parte das despesas com 
os Jogos Pan-americanos foi realizada no elemento “Obras e Instalações” com 
78%, principalmente com a construção do Estádio Olímpico e o Parque 
Aquático. Também foram gastos 21% com “Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoas Jurídicas”, representando um aumento de 13% em relação a 2006. 
 
 
2) GESTÃO FINANCEIRA 
 
2.1.  No que se refere à Administração Direta, as Receitas Orçamentárias  
alcançaram o montante de R$ 8 bilhões, 111 milhões e 314 mil reais, enquanto 
as Despesas Orçamentárias totalizaram R$ 6 bilhões, 490 milhões e 860 mil 
reais.  Quanto às Receitas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão, 988 milhões e 
387 mil reais), R$ 656 milhões e  459 mil reais referem-se a Depósitos 
Exigíveis a Curto Prazo e R$ 737 milhões e 206 mil reais a Restos a Pagar.  No 
que se refere às Despesas Extra-Orçamentárias (R$ 1 bilhão, 414 milhões e 291 
mil reais), R$ 621 milhões e 849 mil reais dizem respeito aos Depósitos  
Exigíveis a Curto Prazo e R$ 560 milhões e 569 mil reais a Restos a Pagar. 
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3) GESTÃO PATRIMONIAL 
 
3.1.  Analisando-se o balanço patr imonial consolidado, pode ser  
observado que 69,50% do Ativo Total provêm do grupo “Realizável a Longo 
Prazo’’, onde está incluída a Dívida Ativa do Município. Além disso, verifica-
se, também, que 90,32 % do Passivo tem origem nos grupos ‘’Não Financeiro’’ 
e ‘’Patrimônio’’. 
 
3.2.  O Ativo Financeiro corresponde a 14,21% do Ativo Total,  
enquanto o Não-Financeiro alcança 80,87%.  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 
85,86% do Ativo não Financeiro e 59,67% do Ativo Total.  A Dívida Ativa 
Consolidada corresponde a 96,28% desse grupo (R$ 18 bilhões, 683 milhões e 
221 mil reais). 
 
3.3.  Com relação ao Passivo Total, 4,76% correspondem ao Passivo 
Financeiro, 28,49% ao Não-Financeiro e 61,83% 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 (77,49% do Não-Financeiro). 
3.4.  O Patrimônio Líquido do Município está avaliado em R$ 17 
bilhões, 167 milhões e 924 mil reais.  No que se refere à rubrica Restos a 
Pagar, o Poder Executivo responde por 98,70% dos valores inscritos, sendo que, 
deste percentual, 64,18% são oriundos da Administração Direta e 34,52% da 
Administração Indireta. 
 
 
4) FUNDOS ESPECIAIS 
 
4.1.  Comparando as receitas e despesas orçamentárias, observou-se um 
resultado geral negativo de R$ 28 milhões e 259 mil reais.  O FUNPREVI teve 
a maior participação nesse déficit, com R$ 65 milhões e 422 mil reais, face ao 
pagamento de obrigações devidas pelo Tesouro e assumidas pelo Fundo no valor 
do encontro de contas realizado em 31/12/06.  De outra parte, 60% dos Fundos 
Especiais apresentaram superávit orçamentário, destacando-se o FMS (R$ 25 
milhões e 578 mil reais) e o FMEO (R$ 17 milhões e 550 mil reais). 
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4.2.  Anote-se que, em média, 92,25% das despesas autorizadas para os  
Fundos foram realizadas.  Destaque para o FUNDEB (98,01%) e FMAS  
(97,25%) nos percentuais de realização.  O aspecto negativo f icou por conta do 
FMS, que não aplicou recursos autorizados no montante de R$ 126 milhões e 
179 mil reais, além de apresentar um baixo percentual direcionado para 
Investimentos (2% do total arrecadado). 
 
4.3.  No que se refere às disponibilidades, estas foram reduzidas em 1% 
em relação ao exercício anterior.  Cerca de 77% dos Fundos apresentaram 
aumento de disponibilidades, destacando-se o FMS (119% em relação a 2006); 
por outro lado, a maior redução de disponibilidades ficou com o FUNPREVI, 
no valor de R$ 196 milhões e 136 mil reais. 
 

  De forma geral, houve um superávit f inanceiro dos Fundos em 
2007, no montante de R$ 2 bilhões, 45 milhões e 23 mil reais, destacando-se o 
FUNPREVI, com 85% daquele valor.  Além disso, 77% dos Fundos 
apresentaram disponibilidades superiores às suas dívidas de curto prazo, com 
destaque, mais uma vez, para o FUNPREVI, com 87% de entesouramento. 
 
4.4.  Com relação ao FUNDEB (antigo FUNDEF), Fundo destinado não 
só ao incremento do ens ino fundamental, mas também ao ensino médio e à 
educação infantil, foi verif icado que houve um repasse de R$ 820 milhões e 915 
mil reais, propiciando um ganho de recursos de R$ 576 milhões e 107 mil 
reais, face à elevada participação do Município do Rio de Janeiro no 
quantitativo geral de alunos matriculados na educação básica. 
 

  Seu saldo financeiro totalizou R$ 150 milhões e 81 mil reais, 
superando em R$ 60 milhões e 748 mil reais a disponibilidade f inanceira ao 
final de 2006.  Apesar disso, ainda se apresenta um quadro de elevada carência 
de profissionais na área de ensino, refletida no déficit de 13.073 professores para 
o Município.  Há, também, débitos com a CEDAE não regularizados e a 
ausência de um plano de carreiras e remuneração para o pessoal do magistério.  
Adicionalmente, foram constatadas despesas indevidas relacionadas à aquisição 
de mochilas e uniformes (não consideradas como despesa permitida pelo 
Ministério da Educação), alimentação de alunos (despesa vedada ao FUNDEB 
por força da Lei nº 11.494/07), além de gastos com projetos culturais (não 
considerados despesa típica deste Fundo, conforme Art. 70 da Lei nº 9.394/96 – 
LDB). 
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4.5.  Já o FMS arrecadou, em 2007, o montante de R$ 1 bilhão, 752 
milhões e 835 mil reais, sendo que os repasses do Tesouro Municipal 
representaram 50,1% daquele valor e as Transferências Correntes do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) responderam por 48,6% do total arrecadado.  
Infelizmente, várias irregularidades foram detectadas na gestão desse Fundo, a 
saber: 
a) Despesas a Pagar de 2004, no valor de R$ 78 milhões e 247 mil reais, ainda 
não quitadas e nem registradas no Balanço Patrimonial do FMS em 31/12/07,  
caracterizando um passivo omisso e distorcendo a realidade da situação 
financeira do Fundo; 
b) Despesas Realizadas em 2007 e não contabilizadas, no valor de R$ 2 milhões 
e 525 mil reais, contrariando os Princípios Administrativos da Competência e 
da Oportunidade; 
c) Despesas Realizadas em 2007 sem prévio empenho, num montante de R$ 4 
milhões e 226 mil reais, contrariando o Art. 60 da Lei nº 4.320/64 e o Art. 114 
do RGCAF; 
d) Retenção de valores referentes ao INSS, recolhidos com atraso e sem o 
pagamento de multa e juros, afrontando o Art. 156 da IN/MPS/SRP nº 
003/2005; 
e) Ausência de realização de audiências públicas, contrariamente ao disposto na 
Lei Federal nº 8.689/93, deixando de apresentar, trimestralmente, relatório 
detalhado sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias  
concluídas ou iniciadas no período, além da oferta e produção de serviços na 
rede assistencial própria, contratada ou conveniada. 
 
4.6.  O FUNPREVI teve, no exercício de 2007, receitas estimadas em 
R$ 1 bilhão, 463 milhões e 980 mil reais e despesas no montante de R$ 1 
bilhão, 529 milhões e 401 mil reais, que representaram 88,84% das Despesas 
Autorizadas, havendo um déficit previdenciário de R$ 65 milhões e 421 mil 
reais.  Cabe destacar, negativamente, a inexistência de pagamentos dos créditos 
do PREVI-RIO com órgãos e entidades do Município, referentes ao ano de 
2001, os quais deveriam ter sido liquidados no prazo máximo de 24 meses. 
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5) LIMITES LEGAIS 
 

5.1. ENSINO 
 

  O Município do Rio de Janeiro aplicou, em 2007, o percentual de 
24,6% de sua receita resultante de Impostos, inclusive aquelas provenientes de 
transferências no desenvolvimento do ensino.  Tal percentual teria ficado abaixo 
daquele exigido pela CF/88, o que poderia ser entendido, em princípio, como 
lapso na gestão dos recursos municipais.  Além disso, conforme já mencionado 
quando da análise do FUNDEB, o Município realizou despesas que não 
constituiriam, a rigor, elementos integrantes da base de cálculo para apuração da 
aplicação em MDE, uma vez que não se referem à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
 

  Com a finalidade de corrigir tal situação, e demonstrando que antes 
de caracterizar descumprimento da lei, a questão é eminentemente interpretativa,  
a CAD sugeriu seja determinada ao Município a aplicação adicional, em 2008, 
de R$ 20 milhões, 143 mil e 594 reais na MDE, sem prejuízo do percentual 
mínimo de 25% das receitas provenientes de impostos e transferências.  Tal 
posicionamento, diga-se, não foi acompanhado pelo Sr. Secretário-Geral, em seu 
laborioso parecer. 
 

  Outro aspecto que merece ser mencionado refere-se à parcela 
restante das despesas da FUNLAR, que foram consideradas na apuração do 
percentual da MDE.  Esta Corte já havia declarado, com relação ao exercício de 
2004, indevida a inclusão de despesas com a Gratificação do Sistema de 
Assistência Social e Merenda, realizadas pela FUNLAR, conforme meu VOTO 
na oportunidade.  Posteriormente, através do VOTO do Exmo. Sr. Conselheiro 
Nestor Rocha, relator das Contas de Gestão do exercício de 2005, houve a 
recomendação para que fossem excluídas das despesas executadas pela 
FUNLAR as Subfunções Administração Geral, Assistência ao Portador de 
Deficiência, Educação Especial, Tecnologia de Informação e Formação de 
Recursos Humanos, mantendo-se apenas a Subfunção Educação Infantil. 
 

  Em 2006, ratif icando entendimentos anteriores, foi confirmado que 
as despesas da FUNLAR se destinavam à assistência social e a sua inclusão nos  
gastos com MDE não era permitida por força do Inciso IV do Art. 71 da LDB,  
conforme decisão deste Plenário no julgamento das Contas de Gestão do 
exercício de 2006. 
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  Tais fatos vêm corroborar o entendimento desta Corte, com relação 
aos 3 (três) últimos exercícios, sobre a impossibilidade legal da inclusão das  
despesas da FUNLAR na base de cálculo da MDE. 
 
 
5.2. SAÚDE 
 
  A Prestação de Contas do exercício de 2007 apresentou um 
percentual de gastos com a Saúde equivalente a 15,14% das Receitas 
Arrecadadas com Impostos e Transferências, cumprindo, assim, o disposto na 
Constituição Federal. 
 

  Entretanto, um procedimento que merece uma maior atenção, e que 
vem sendo utilizado pelo Município tanto no setor da Saúde como na Educação, 
é o cancelamento de Restos a Pagar dos exercícios anteriores, distorcendo os 
valores realmente aplicados naquelas rubricas anteriormente.  Como exemplo,  
cite-se o percentual aplicado em ações e serviços públicos de Saúde, no 
exercício de 2005, que foi de 16,99%; o exame do fluxo de Restos a Pagar 
inscritos naquele ano revelou que a Municipalidade efetuou o cancelamento de 
R$ 12 milhões, 919 mil e 920 reais, o que contribuiu para um ajuste no 
percentual realmente aplicado, que caiu para 16,72% . 
 

  Também no exercício de 2006, o percentual aplicado em serviços  
de Saúde foi de 15,73% das receitas arrecadadas com impostos e transferências; 
o exame do fluxo de Restos a Pagar inscritos nesse exercício durante o ano de 
2007 revelou que o Município efetuou o cancelamento de R$ 3 milhões, 229 
mil e 363 reais, baixando o investimento real para 15,66% na rubrica Saúde 
para o ano de 2006.  Tal procedimento não nos parece ser adequado ou 
necessário, até porque os percentuais mantiveram-se acima dos 15% previstos 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00. 
 
5.3. PESSOAL 
 
  A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas 
com Pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo de 60% para o 
Município, sendo 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Município e de 54% para o Executivo.  
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  Ao se realizar o encontro de contas entre o Tesouro e a 
FUNPREVI, ainda no que se refere ao exercício de 2006, foi gerada para aquele 
Fundo uma dívida de R$ 230 milhões, 962 mil e 874 reais, valor este 
compensado no exercício de 2007, com os devidos repasses realizados pelo 
Tesouro.  Uma vez que o valor custeado pela FUNPREVI para o pagamento de 
inativos é deduzido para a apuração do total de Despesas com Pessoal, deve ser 
considerado, como despesa do Executivo, o valor suportado a mais pelo Fundo. 
  Com base nessas premissas, a Despesa Total com Pessoal do 
Município chegou ao índice de 50,09% do total de sua Receita Corrente 
Líquida, enquanto que as despesas com o Poder Executivo alcançaram 46,97% 
daquele montante, atendendo, portanto, os limites previstos na legislação 
vigente. 
 
 
6. DÍVIDA ATIVA 
 
  A evolução do saldo da Dívida Ativa do Município nos período 
2003/2007 revela um aumento real, já considerada a variação média anual do 
IPCA-E do período, da ordem de 68,45%. A comparação apenas dos exercícios 
de 2006 e 20076 revela um crescimento de 10,63%.  No que tange à evolução 
da Dívida Ativa, aberta por natureza, o IPTU e o ISS, como tributos mais 
expressivos, apresentaram crescimento de 61,80% e 78,82%, respectivamente. 
  Cabe ressaltar, ainda, que no exercício de 2007, houve a queda de 
quase 42% nos créditos inscritos em Dívida Ativa referentes a ISS e IPTU, com 
relação ao exercício anterior, tendo seu total alcançado R$ 1 bilhão, 344 
milhões e 588 mil reais.  Já no que se refere aos cancelamentos de inscrições, 
que sempre tiveram um grande peso nas baixas da Dívida Ativa, estes, em 2007, 
continuaram bastante representativos, com um percentual de 22,89% do total,  
voltando aos patamares dos exercícios anteriores a 2006. 
 
 
7. ENDIVIDAMENTO 
 
  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 2003 até 2007, podemos observar que a dívida flutuante apresentou um
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aumento real, quando comparada com 2003, de 10,6%.  Em relação a 2006,  
ocorreu um aumento real da ordem de R$ 374 milhões e 980 mil reais 
(40,94%), interrompendo uma tendência de queda iniciada no exercício de 
2002. 

Os Restos a Pagar permaneceram praticamente estáveis no decorrer 
do período. Já a conta “Notas de Repasse a Pagar” apresentou um aumento 
signif icativo de 103,86%. 
  No que se refere à Dívida Fundada, no mesmo período analisado 
(2003 a 2007), observa-se que houve uma redução de 10,33% no nível de 
endividamento, no período em análise.  Tendo como base o exercício de 2006, 
constata-se uma diminuição de 3,13%, sendo que esta redução foi de 2,67% em 
Empréstimos e Financiamentos, componente mais signif icativo da dívida 
fundada. É importante, também, destacar o decréscimo de 71,32% nos 
precatórios judiciais no decorrer do exercício, e de 45,33%, quando comparado 
com o exercício de 2003. 

A linha de Empréstimos e Financiamentos apresenta uma dívida 
contratual de R$ 6 bilhões, 845 milhões e 948 mil reais e os financiamentos 
junto à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, no valor de R$ 2 
milhões e 65 mil reais. 

Do endividamento contratual, 92,55% são compromissos 
assumidos no Brasil e 7,45% correspondem a contratos com organismos 
financeiros internacionais.  Um ponto a destacar refere-se à composição da 
dívida interna: do total de R$ 6 bilhões, 336 milhões e 37 mil reais de 
endividamento interno, 98,16% correspondem a compromissos assumidos com 
o Governo Federal, ou seja, R$ 6 bilhões, 219 milhões e 554 mil reais, em 
função da Lei nº 7.976/89 e da Medida Provisória nº 2185-35. 
  Adicionalmente, deve ser ressaltado que os impactos mais 
signif icativos no nível de endividamento foram exercidos, mais uma vez, por 
compromissos assumidos por outorga obrigacional, portanto não refletindo 
operações de crédito contratuais.  Do acréscimo total na dívida, no montante de 
R$ 611 milhões e 925 mil reais, mais de 17% representam passivos 
contingentes, que independem de uma ação governamental programática, tais  
como Depósitos Administrativos (R$ 107 milhões e 254 mil reais), precatórios 
judiciais (R$ 20 milhões e 449 mil reais) e depósitos judiciais (R$ 19 milhões e 
668 mil reais).  Os acréscimos provocados por novas operações de crédito 
somaram R$ 8 milhões e 932 mil reais, ou seja, aproximadamente 1% do total. 
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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 2007, uma redução de 
aproximadamente R$ 238 milhões e 325 mil reais, ou seja, 3,13% em relação 
ao exercício de 2006. 
  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 permaneceu na categoria “C”, ou seja, resultado primário pos itivo 
(diferença entre a receita e a despesa fiscais), mas insuficiente para pagar os 
encargos da dívida, tal como ocorreu nos exercícios de 2005 e 2006. 
 
 
 
IV. Considerações Finais 
 
  Após a apresentação do “discurso dos números”, pode-se afirmar 
que a gestão dos recursos municipais no exercício de 2007, apesar de ter 
atendido os valores exigidos por lei, não foi das mais felizes.  Tal constatação 
advém da leitura do esmerado e preciso relatório das Contas de Gestão de 2007, 
elaborado pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento desta Casa, e 
também por impropriedades observadas durante aquele ano, através de 
inspeções realizadas por equipes do TCMRJ.  Apesar destas impropriedades não 
comprometerem, de maneira geral, as Contas de Gestão de 2007, merecem ser 
destacadas, até para que não se repitam nos próximos exercícios.  
 

  Assim, por exemplo, a subutilização da capacidade de trabalho dos  
profissionais de saúde, constatada em relatório deste Tribunal em janeiro de 
2007, pode ter contribuído, de maneira significativa, para a elevada proporção 
de casos alcançados pela epidemia de dengue no Município.  O total de 
servidores à época (janeiro de 2007) era de 28.139, sendo 5.846 médicos.  A 
falta destes no atendimento ao combate à dengue em hospitais públicos exigiu a 
importação de médicos de outros Estados e gerou dúvidas com relação à 
exatidão do corporativo que a Saúde dispunha.  Conforme o relatório desta 
Corte de Contas, “ficou aparente que a distribuição de especialidades médicas 
sob a gestão municipal revelou um modelo que se caracteriza pela intensa
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concentração de oferta de especialidades médicas lotadas nas unidades  
hospitalares e escassas nas unidades de média complexidade, o que gerou um 
desnecessário fluxo de pacientes aos hospitais com emergência”. 
 

  Também a municipalização da Av. Brasil e da Linha Amarela não 
as tornou melhor administradas.  De acordo com relatório deste TCM, datado de 
abril de 2007, ficou constatado que o Programa Rio Conservação, da Secretaria 
Municipal de Obras, além de não contar com recursos suficientes, nem sempre 
priorizou os grandes corredores de tráfego.  Além disso, também foram 
apontadas falhas no controle de qualidade da massa asfáltica produzida pelas  
usinas da Prefeitura.  O citado relatório enfatizou que “os serviços de tapa-
buraco em atraso, bem como alguns de recapeamento que se fazem necessários, 
devem ser priorizados, em contrapartida aos de capeamento e pavimentação”.   
Ao mesmo tempo, foi ainda verif icado não haver servidores em quantidade 
suficiente para inspecionar os locais e satisfazer os atendimentos. 
 

  Da mesma forma, o triste acontecimento de outubro de 2007, 
quando houve um enorme deslizamento de terra em uma das saídas do Túnel 
Rebouças, também foi objeto de relatório, após a inspeção de técnicos desta 
Corte no Programa de Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico, de 
responsabilidade da GEORIO.  Foram identificadas falhas de acompanhamento 
das condições das encostas na cidade e a ausência de verbas e de especialistas, 
naquele órgão municipal, para atender às necessidades de uma cidade do porte 
do Rio de Janeiro.  Ficou também constatada a queda nos recursos da GEORIO 
para realização de obras, o que levou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
a gastar cerca de R$ 2,9 milhões de reais do Fundo de Conservação Ambiental 
em 16 obras de emergência.  De acordo com o relatório, “historicamente, a 
dotação orçamentária destinada à GEORIO nunca satisfez completamente suas 
necessidades.” Adicionalmente, foi recomendada, na ocasião, a contratação de 
mais engenheiros e geólogos, assim como a compra de equipamentos de GPS 
para demarcar a localização das ocorrências de deslizamentos, objetivando 
alimentar o Georisq, um programa de informática implantado pela GEORIO 
para mapear as áreas de risco e que estaria sendo subutilizado. 
 

  A área de Ensino também vem sendo prejudicada ao longo dos 
últimos anos, sempre com a alocação mínima de recursos exigida por lei para 
seu desenvolvimento.  Em 2007, entretanto, o percentual alcançado (24,6% das 
receitas resultantes de impostos e transferências) não teria atingido o patamar
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determinado pela Carta Magna, para tanto podendo ter contribuído a realização 
de despesas, em tese, não permitidas com seus recursos, de acordo com as Leis  
de nºs 11.490/07 e 9.394/96-LDB.   
 

Tal insucesso nos leva a algumas considerações que, a nosso ver, 
não estão sendo consideradas pela Prefeitura: a primeira é que, vale lembrar, o 
direito à educação não se reduz ao direito do indivíduo de cursar o ensino 
fundamental para alcançar melhores oportunidades de emprego.  Deve ter como 
escopo o oferecimento de condições para o desenvolvimento pleno de inúmeras  
capacidades individuais, jamais se limitando às exigências do mercado de 
trabalho, pois o ser humano é fonte inesgotável de crescimento e expansão no 
plano intelectual, físico, espiritual, moral, criativo e social.  O sistema 
educacional da Municipalidade deve proporcionar oportunidades de 
desenvolvimento nestas diferentes dimensões, preocupando-se em fomentar 
valores como o respeito aos direitos humanos e a tolerância, além da 
participação social na vida pública, sempre em condições de liberdade e 
dignidade. 
 

  A segunda, a importância de perceber que a implantação de um 
sistema público adequado de educação interessa não apenas aos beneficiários  
diretos do serviço (alunos), mas à coletividade como um todo, já que a educação 
escolar constitui um meio de inserir as novas gerações no patr imônio cultural 
acumulado pela humanidade, dando-lhe continuidade.  Quando um indivíduo 
exerce seu direito ao ensino obrigatório de forma isolada e não coletiva, ele está 
acionando uma norma geral e abstrata em seu interesse próprio.  Contudo, vale 
destacar, para que o indivíduo possa fazer funcionar a máquina estatal em seu 
interesse, é preciso que, por trás do interesse particular, também o interesse 
público seja protegido (afinal, trata-se de um direito público).  
 

  Do que foi exposto, pode-se dizer que, se o Poder Executivo, 
mesmo tendo implementado uma política pública para garantir o ens ino 
fundamental, deixar pessoas privadas de vagas nas escolas por falta de boa 
execução administrativa, estará sujeito a uma interpelação judicial por via do 
exercício de uma pretensão individual.  Mais do que isso: em que pese o reforço 
da proteção constitucional conferida ao direito ao ens ino fundamental, o regime 
jurídico aplicável aos direitos sociais impõe, por si só, uma nova atitude do 
Poder Público, notadamente a promoção de condições concretas de fruição de 
tais direitos, sempre tendo em vista a realização do princípio da igualdade
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material e a proteção efetiva da dignidade humana, que constituem, em síntese, 
seus verdadeiros fundamentos. 
 

  Finalmente, torna-se essencial que, mais uma vez, seja feita uma 
análise sobre o cumprimento ou não das recomendações desta Corte, quando da 
aprovação das Contas de Gestão do exercício de 2006, o que ocorre no âmbito 
de outros Tribunais de Contas, a começar do próprio Tribunal de Contas da 
União.  Constata-se, assim, que 71% das recomendações não foram atendidas, 
com algumas delas reiteradas desde o exercício de 2000, sendo que, no atual 
relatório, não foi sequer incluídoitem destinado à prestação de esclarecimentos  
por parte do Município.  Parece-nos que, a seu modo, a Prefeitura vem tentando 
introduzir uma nova rubrica no setor da Contabilidade Pública, qual seja,  
“Restos a Cumprir”, face ao não cumprimento total, a cada ano, das  
recomendações deste Tribunal.  Apesar disso, mais uma vez são apresentadas  
por esta Corte de Contas, através do proficiente relatório do Exmo. Sr. 
Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, novas 40 recomendações e algumas 
sugestões, objetivando um maior esclarecimento das atividades operadas pela 
Prefeitura e, ao mesmo tempo, oferecendo a possibilidade de atendimento ao 
Princípio Constitucional da Transparência dos Atos Públicos. 
 
 
 
V. Conclusão 
 
  Enaltecendo, uma vez mais, o profundo e convincente relatório 
apresentado, acompanho, na íntegra, as conclusões do eminente Relator,  
votando pela aprovação das contas, com as ressalvas e os alertas indicados. 
 
             Sala das Sessões,    02   de    julho   de   2008. 
 
 
 
                         JAIR LINS NETTO 

                       Conselheiro/TCMJ 


