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• Crise na economia brasileira aprofundada em 
2015; 

• Desaceleração da economia da China; 

• Queda nos preços das commodities; 

• Petróleo foi de cerca de US$100,00 em 2006 o 
barril para cerca de US$30,00 o barril em 2016. 

• Esgotamento do ciclo de desonerações fiscais; 

 

 

 

Cenário de crise  



 

• Ajuste fiscal e redução do crédito;  

• Redução de investimentos (Governamentais, 
setores petrolífero, construção civil etc.); 

• Crise dos setores petrolífero e de Construção 
Civil; 

• Crise política; 

• Pressão cambial. 

 

 

Cenário de crise  



• Queda de arrecadação por reflexo da queda 

nos repasses estaduais e federais (FPM, Cota-

parte do ICMS); 

• Queda na arrecadação referente aos royalties; 

• Atraso no pagamento de servidores; 

• Colapso em serviços públicos essenciais; 

• Crescimento dos níveis de endividamento; 

• Prefeituras fechadas. 
 

 

 

 

Cenário nos municípios 



Decretação de Calamidade Financeira 



 

 Variações, como a “emergência financeira”; 

 Ampliação do conceito de calamidade pública;  
 

 Previsto no Decreto nº 7.257/2010, art. 2º, inciso IV; 
 

‘”Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

(...) 

IV - estado de calamidade pública: situação anormal, 

provocada por desastres, causando danos e prejuízos que 

impliquem o comprometimento substancial da 

capacidade de resposta do poder público do ente 

atingido;” 
 



Segundo o mesmo decreto: 

 

Situação   de   emergência: situação   anormal,   
provocada   por   desastres, causando danos e 
prejuízos que comprometam parcialmente a 
capacidade de resposta do poder público do ente 
atingido; 



Contratação direta por dispensa 

(art. 24, inciso IV, Lei nº 8.666/93) 

Suspensão dos prazos e das disposições constantes dos 

artigos 23, 31 e 70 da LRF; 

Dispensa do atingimento dos resultados fiscais  e da limitação 

de empenhos prevista no art. 9º da LRF. 

Permissões na calamidade 

pública 



Permissões 

A LRF autoriza a suspensão temporária (e enquanto 

se mantiver esta situação): 

a) da contagem dos prazos de controle para 

adequação e recondução das despesas de pessoal 

(artigos 23 e 70) e dos limites do endividamento 

(artigo 31); 

b) do atingimento das metas de resultados fiscais 

e; 

c) da utilização do mecanismo da limitação de 

empenho (artigo 9º). 



Decreto do Poder Executivo  

Reconhecimento pela União, caso necessite de ajuda federal 

Validade de 180 dias a contar da publicação 

Requisitos 



Lei de Responsabilidade Fiscal 

• Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida 

pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 

Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e 

Municípios, enquanto perdurar a situação: 
 

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as 

disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70; 

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e 

a limitação de empenho prevista no art. 9º. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de 

estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da 

Constituição . 



Conceito inexistente no arcabouço jurídico 

Previsibilidade 

Não se coaduna com o espírito das leis 

Conflito entre os artigos 9º e 65 da LRF 

Conceito de calamidade 

financeira 



Contrassenso em relação aos limites  

Situação paradoxal em relação às 

dispensas de licitação 

Resta claro que não foi a intenção do 

legislador 

Conceito de calamidade 

financeira 



Reportagem exibida no Bom Dia Brasil de 09.12.16 



      improbidade administrativa 

dívidas futuras junto aos fornecedores e 

servidores  gerando“esqueletos” 

impactos na esfera criminal por 
dispensar licitação indevidamente 

Não aprovação das contas de governo 

Consequências 





A resposta é: 

 

 

Gestão  
 



• Formar uma boa equipe; 

•Planejamento sólido; 

• Fortalecimento do Controle Interno 

e dos mecanismos de Governança; 

• Investimento em Tecnologia da 

Informação; 

• Melhoria da fiscalização de 

contratos; 

• Implantação do Sistema de Custos e 

fortalecimento da Gestão Contábil; 

• Maior transparência da gestão e 

estímulo ao controle social; 



• Revisão de contratos administrativos; 

• Economia em custos fixos (luz, água, 

telefone etc.); 

• Rever processos de terceirização; 

• Cooperação e cogestão regionais; 

•Investimento em software livre; 

•Revisão de contratações temporárias; 

•Reforma administrativa (reengenharia, 

redução etc.). 



• Revisão dos benefícios fiscais; 

• Planejamento e incremento  das fiscalizações; 

• ISS de Cartórios e fiscalização de Bancos;  

• PMAT junto ao BNDES; 

• Implantação de Nota Fiscal Eletrônica e 

treinamento dos fiscais; 

• Revisão dos cadastros mobiliário, imobiliário e 

da Planta Genérica de Valores; 

• Emprego de aerofotometria e imagens por 

satélite; 

• Protesto gratuito da Dívida Ativa (Lei 9.492/97, 

art. 1º, parágrafo único);        ieptbrj.com.br 

• Convênio com cartórios para a apuração do ITBI 

e atualização do cadastro. 



• Medidas para o não incremento 

das despesas com pessoal caso 

ultrapassado o limite prudencial ou 

“gatilho”; 

Sem prejuízo destas, caso seja 

ultrapassado o limite: 

• Redução de pelo menos 20% das 

despesas com cargos em comissão 

e FG; 

• Exoneração de não estáveis; 

• Exoneração de estáveis, sem 

prejuízo das indenizações 

correspondentes. 



 

 

 

Transparência  
 



● Preconiza a adoção de um  sistema integrado de 

administração financeira e controle; 

●  Integrarão o SISTEMA todas as entidades da 

administração direta, as autarquias, as fundações, os 

fundos e as empresas estatais dependentes; 

● As soluções de tecnologia da informação que, no todo 

ou em parte, funcionando em conjunto, suportam a 

execução orçamentária, financeira e contábil do ente. 

 

 

Decreto nº 7.185/10 
 



 Planejamento estratégico de TI; 

 Profissionais capacitados (parte 

tecnológica e gerenciamento de 

contratações de TI); 

 Requisitos tecnológicos: 

 Hardware e Infraestrutura; 

 Sistemas de informação integrados 

(Diversos modelos possíveis); 

 Ferramenta de Portal; 

 Segurança da Informação.    

 

 



•Transparência Ativa: a 

iniciativa do órgão público de 

dar divulgação a informações 

de interesse geral ou coletivo, 

ainda que não tenha sido 

expressamente solicitada. 

•Transparência Passiva: se dá 

quando algum órgão ou ente é 

demandado pela sociedade a 

prestar informações que sejam 

de interesse geral ou coletivo, 

desde que não sejam 

resguardadas por sigilo. 



•Disponibilizar as informações 

obrigatórias com fácil acesso para o 

cidadão; 

•Disponibilizar ferramenta de pesquisa; 

•Possibilitar a gravação de relatórios; 

•Disponibilizar canal de comunicação 

com o órgão (fale conosco); 

•Disponibilizar mapa do site; 

•Disponibilizar canal que possibilite o 

exercício da transparência passiva; 



● Realização de um Levantamento em 2013 

(processo   TCE-RJ nº 238.889-1/13); 

● Verificação de 91 Prefeituras do ERJ; 

● Diagnóstico dos Portais da Transparência dos 

governos municipais quanto ao cumprimento da 

Lei Complementar Federal nº 131/09, da Lei 

Federal nº 12.527/11, da Lei Complementar          

nº 101/00, bem como do Decreto nº 7.185/10. 

 

 

Atuação do TCE-RJ 



● Criação de um indicador de transparência (iTAI) 

 Permite medir o grau de cumprimento à 

legislação; 

 Permite a comparabilidade desejada entre os 

jurisdicionados; 

 Permite a utilização de técnicas de seleção de 

futuros trabalhos de auditoria; 

 Caráter estruturante. 

 

 

Atuação do TCE-RJ 



● Dimensões:  

● conteúdo;  

● tempestividade; e  

● acessibilidade; 

● Média ponderada das dimensões conteúdo, 

tempestividade e acessibilidade (60, 25 e 15, 
respectivamente). 

Indicador de transparência (iTAI) 



Aspectos metodológicos 
● Verificação dos sites oficiais mediante acesso à 

Internet; 

● Execução entre 15.07 e 08.11.2013; 
 

● Até três tentativas de acesso nesse período; 

● Abordagem por mesorregião (IBGE). 

 
 

 



Resultados da Auditoria 

Nenhum dos municípios cumpriam 

integralmente os normativos legais que 

regem a matéria 

Alguns municípios sequer tinham 

sites operacionais; 

mais de 60% dos municípios estavam 

classificados no nível inicial (iTAI<0,33); 

O nível intermediário abrangia 34% dos 

municípios jurisdicionados; 



● Determinações aos Prefeitos para que cumpram 

integralmente os normativos legais; 

● iTAI igual a 1; 

● Recomendações a municípios com população 

menor que 10.000 habitantes; 

● Itens considerados boas práticas para tais 

municípios.   

 
 

 

Proposta de Encaminhamento 



2015: Como estavam os 

municípios? 



 

Verificou-se que 45% dos municípios (41 municípios) 

apresentavam nível inicial de transparência do indicador iTAI, 

contra 60% dos 91 municípios auditados em 2013 pelo     
TCE-RJ. 

O nível intermediário do indicador abrangia cerca de 42% dos 
municípios (38 municípios), representando um incremento 
nessa faixa, em relação aos 34% observados anteriormente; 

Apenas 12 municípios, representado 13% do total pesquisado, 
situou-se no nível avançado do iTAI, com avaliações do 
indicador superiores a 0,66, contra 5 municípios em 2013 (6%);  

Três municípios obtiveram avaliação nula em todos os itens. 



 

A média do indicador observada nos 91 municípios foi de 

0,39, situando-se no nível intermediário do iTAI, contra 0,28 

de média verificada pelo TCE-RJ em 2013, que a situava na 

faixa inicial do indicador; 

Houve, portanto, um crescimento da média do indicador de 

aproximadamente 40%; 

Ao todo, 64 municípios apresentaram variação positiva do 

indicador; 

Vinte e dois municípios apresentaram variação negativa do 

iTAI. 



                           Gráfico 1: Mapa da classificação iTAI em 2013 

 
                Fonte: TCE-RJ (2014). 

Gráfico 2: Mapa da classificação iTAI em 2015 

 
               Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 



 Não obstante os avanços constatados pelo resultado da 

pesquisa, os níveis de transparência dos municípios ainda se 

apresentavam muito indesejáveis, considerando-se que os 

normativos legais que fundamentaram os itens verificados 

são de cumprimento obrigatório; 

 A média de 0,39 ainda se mantinha muito distante do valor 

1,0 do indicador, que denotaria o cumprimento integral da 

legislação por todas as prefeituras municipais. 

Resultados 



 Prudência quanto ao emprego de decreto de calamidade ou 

emergência financeira para a fundamentação de dispensas 

de licitação e descumprimento da LRF; 

 O aperfeiçoamento da gestão do município, com melhoria 

dos controles e ações junto à despesa e receita podem 

contribuir para a melhoria do cenário de crise fiscal, no curto 

e médio prazo; 

 A transparência das ações governamentais soma-se aos 

mecanismos de controle instituídos, estimulando e 

envolvendo também o munícipe no exercício do controle 

social. 

Considerações Finais 



“A nova fonte de poder não é o 

dinheiro nas mãos de poucos, 

mas informação nas mãos de 

muitos.” 
John Naisbitt. 



Sergio Lino da Silva Carvalho 

Assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo 

sergiols@tce.rj.gov.br 

 
 

 

Obrigado! 


