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11..   IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

11 ..11   OObbjjeettiivvoo  ee  EEssccooppoo  ddoo  TTrraabbaallhhoo  
Verificar a adequação das Demonstrações Contábeis da Rioarte e da Fundação Rio, de acordo com a 
lei nº 4.320 de 17/03/1964, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
A análise dos registros contábeis foi efetuada com base em critérios de relevância numérica e natureza 
das transações ocorridas no período coberto pela Inspeção. 

11..22   LLeeggiissllaaççããoo  AApplliiccaaddaa  
 Lei nº 1940/92: Lei Municipal de Incentivo à Cultura; 
 Decreto nº 12.077/93: Institui quem participa, a forma de participação e define as relações 

entre os agentes públicos e privados na utilização dos Recursos Fiscais em projetos Culturais; 
 Decreto nº 12.525/93: Institui a Comissão Carioca de Promoção Cultural e cria seu 

Regulamento Interno para apreciação e enquadramento de projetos culturais ; 
 Decreto nº 12.897/94: Institui a RIOARTE como Órgão Municipal Responsável pela Gestão 

dos recursos de incentivo à Cultura oriundos de Renúncia Fiscal. 

22..   HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDAASS  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  
RIOARTE - Criada pelo Decreto Municipal de 13 de junho de 1979 como Fundação de Artes do Rio de 
Janeiro, o Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE passou a ter esta denominação em 01 de 
dezembro de 1981, ficando vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Desde então, a instituição vem 
atuando em praticamente todas as áreas culturais, através de patrocínios, apoios, incentivos e na 
realização de projetos diretamente. O RIOARTE elabora, fomenta, coordena, executa e exerce 
atividades de incentivo às manifestações artísticas e culturais, em consonância com as diretrizes, os 
planos e programas do Governo Municipal. Administra ainda, os dezessete espaços da Rede Municipal 
de Teatros e o Centro de Artes Hélio Oiticica. 
Atividades Desenvolvidas 
 A RIOARTE aposta numa política de transparência de informações e trabalha para promover a cultura 
no Rio de Janeiro. Dentro dessa filosofia, a RIOARTE promova e desenvolve a diversidade cultural da 
cidade, através de diversas atividades, tais como: Artes Visuais, Dança, Música, Teatro, Editoração e 
Programas de Bolsas. 
Em todas essas atividades, a RiOARTE mantém equipes de profissionais, sempre com o objetivo de 
informar e divulgar temas relacionados ä Cultura Carioca. Efetua também apoio e incentivo permanente 
ä pesquisa e a divulgação da produção de produtos culturais de qualidade para a cidade do Rio de 
Janeiro, como por exemplo, através do Programa de Bolsas, cujos artistas selecionados, recebem 
bolsas mensais, que viabilizam a produção de livros, publicações, CDs, peças de teatro, eventos 
culturais, exposições e interferências urbanas, que falam da nossa gente e da nossa realidade. 
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FUNDAÇÃO RIO –  Foi instituída pela Lei nº 452 de 28 de novembro de 1983, vinculada ao Instituto 
Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE, da Secretaria de Educação e Cultura, com a finalidade de 
promover, incentivar e amparar, no Município do Rio de Janeiro, a prática, o desenvolvimento e a 
difusão das atividades artísticas e culturais, resguardada a liberdade de criação, nos termos do artigo 
179 da Constituição Federal. 
A estrutura e o funcionamento da Fundação Rio regem-se por seu estatuto, aprovado pelo Prefeito do 
Rio de Janeiro. A Fundação Rio goza de autonomia administrativa, patrimonial e financeira e, possui 
personalidade jurídica de Direito Privado. 
A Fundação Rio tem como presidente, o Presidente do Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE, 
o qual, subordinado a Secretaria Municipal das Culturas. 

33..   FFuunnddaaççããoo  RRiioo  

33 ..11   BBaallaannççoo  PPaattrriimmoonniiaall    
Balanço Patrimonial 

   em Reais

ATIVO DEZEMBRO/2002  PASSIVO DEZEMBRO/2002 

  FINANCEIRO                         115.852,03 FINANCEIRO                       182.265,00 
  DISPONÍVEL                           13.279,93 DÍVIDA FLUTUANTE                       182.265,00 

 Depósitos Diversas Origens                            4.214,90 
Bancos e Correspondentes 11.983,40 Consignações                        7.605,19 
Aplicações Financeiras                               1.296,53 Retenções p/Securidade Social                        259,94 
 Retenções Diversas                        1.353,84 
  Contas a Pagar (despesa liquidada)                           101.638,01 
  Precatórios                              66.248,02 
  Despesa a Pagar 945,10 
     

  REALIZÁVEL                       102.572,10 Patrimônio                        (438,21) 
Valores a Receber – PCRJ                       102.527,06 Patrimônio                        (438,21) 
INSS c/reembolso financeiro                       45,04  
    
    

ATIVO PERMANENTE                        2.940,00    
Bens móveis  4.200,00    
Depreciação                          (1.260)    
    

     
CONTAS DE RESULTADO                        1.281.165,99 CONTAS DE RESULTADO                    1.218.131,23
Despesa Orçamentária   1.136.273,22 Receitas Orçamentárias                        129,31 
Variações Passivas                           144.982,77 Repasses Recebidos                           1.114.526,28 
 Variações Ativas                   103.475,64
  
    
    
    
     

TOTAL GERAL          1.399.958,02 TOTAL GERAL                  1.399.958,02  

33 ..11 ..11   BBaannccooss  ee  CCoorrrreessppoonnddeenntteess  
A Fundação possui 02 contas no Banco do Brasil, que apresentam pequena movimentação. Conferimos 
os saldos bancários com os respectivos extratos bancários e não identificamos divergências. Não 
identificamos pendências de longa data nas conciliações bancárias analisadas. 
 

33 ..11 ..22   AApplliiccaaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  
Refere-se a aplicação em poupança efetuada no Banco do Brasil. Conferimos o saldo contábil que 
registra a aplicação financeira com o extrato bancário e não identificamos divergências. 
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33 ..11 ..33   CCoonnttaass  aa  RReecceebbeerr  ––  PPCCRRJJ  
Representa aproximadamente 88,54% do valor do Ativo Financeiro e refere-se a repasses efetuados 
pela Prefeitura para cobrir, basicamente, gastos com folha de pagamentos, contrato de locação do 
imóvel situado na Rua Rumãnia, nº 14 - Laranjeiras e gastos com contrato de manutenção. Verificamos 
que os repasses vêm sendo efetuados regularmente e que o saldo existente em dezembro de 2002 foi 
integralmente recebido em 2003, na agência 2234, conta corrente nº 00290027 do Banco do Brasil. 

33 ..11 ..44   PPeerrmmaanneennttee  ––  BBeennss  mmóóvveeiiss  ee  DDeepprreecciiaaççããoo  
Os bens móveis são constituídos por aparelhos de Áudio e Vídeo e Utensílios Domésticos. O último 
Inventário Físico foi realizado em 1999 e os bens vêm sendo corrigidos a uma taxa de 10% ao ano 
desde o exercício de 2000. Isso contraria o disposto nos artigos 51 e 54 da Resolução CGM nº 149/98 e 
o não cumprimento deste ponto, pode ensejar as sanções previstas nas Deliberações nº 34 de 
10/03/1983 e a de nº 109, de 07/05/1996, desta Corte de Contas. A não realização de Inventário Físico 
já foi apontada no processo 12/00200030/2002, relativa a Prestação de Contas de Gestão da Fundação 
Rio do exercício de 2001.  

33 ..11 ..55   DDeeppóóssiittooss  ddee  DDiivveerrssaass  OOrriiggeennss,,  CCoonnssiiggnnaaççõõeess,,  RReetteennççõõeess  ppaarraa  aa  
SSeegguurriiddaaddee  SSoocciiaall,,  RReetteennççõõeess  DDiivveerrssaass  ee  CCoonnttaass  aa  PPaaggaarr  ((ddeessppeessaa  
lliiqquuiiddaaddaa))  

Estas contas, são responsáveis por 60% da Dívida Flutuante. 
Dentre as contas acima, destacamos os Depósitos de Diversas Origens, que são valores depositados 
por terceiros, como garantia contratual (Caução) para futura prestação de serviços. Cumpridas as 
garantias contratuais o Órgão promove a devolução do dinheiro. Da análise do saldo existente em 
31/12/2002, destacamos os depósitos efetuados pela Pratika Serviços de Apoio Ltda e Cheque Service 
S/C Ltda, contabilizados desde o ano de 1998, sendo que, segundo informações do Contador a Cheque 
Service não cumpriu determinadas cláusulas contratuais. Recomendamos a baixa desses valores e sua 
transferência para receita do exercício ao longo do ano de 2003 (até o final dos trabalhos de campo, 
maio de 2003, esses lançamentos ainda não haviam sido efetuados). 
A Conta Consignações é relativa a retenções de descontos como INSS, Previ-Rio, I.R/fonte sobre folha 
de pagamentos,etc. Retenções diversas são aquelas relativas a Iss, I.R., sobre serviços prestados por 
Pessoa Jurídica.  
No Contas a Pagar (despesa liquidada), todos os valores foram devidamente empenhados. 
Selecionamos 05 (cinco) processos para teste. Testamos o valor de R$ 3.323,08, relativo ao Contrato 
de locação do Imóvel situado na Rua Rumãnia, nº 14 – Laranjeiras, conferindo o depósito efetuado 
relativo a locação, através do cheque nº 190434 do Banco do Brasil em 07/01/2003. Verificamos 
também, o pagamento de R$ 1.534,07 destinado à Light, efetuado em 10/01/2003, o de R$ 1.131,07 à 
Ferlim Serviços Técnicos Ltda, o de R$ 8.064,77 relativo ao pagamento de salários dos funcionários 
celetistas da folha de pagamentos de dezembro de 2002 e o valor de R$ 6.607,02 relativo ao 
pagamento de salários de funcionários cedidos a outros Órgãos. 
Conforme o artigo 36 da Lei 4.320 de 17/03/1964, “Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não 
processadas”. São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos executados, 
liquidados (todos os casos comentados acima) e, portanto prontos para pagamento. Da Lei, conclui-se, 
portanto, que essas despesas, deveriam estar classificadas como Restos a Pagar do Exercício de 2002 
e não como despesas a pagar. 

33 ..11 ..66   PPrreeccaattóórriiooss  
Apresenta um saldo contábil de R$ 66.248,02 em 31/12/2002, relativo a Precatórios Judiciais em nome 
de Jorge Matias e Márcia Helena de Souza. Segundo informações do Contador, esses valores, relativos 
a ações trabalhistas, foram provisionados devido à orientação da Procuradoria do Município. 
Verificamos os Ofícios do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região, solicitando o cumprimento dos 
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referidos Precatórios. 

33 ..11 ..77   CCoonnttaass  ddee  RReessuullttaaddoo  
O Resultado Patrimonial apresentou um déficit de R$ 63.034,76, tendo como a principal causa a 
Inscrição de Precatórios Judiciais provisionados no Balanço Patrimonial no valor de R$ 66.248,02, 
contribuindo assim como um elemento negativo no Resultado das variações patrimoniais, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 

ITENS VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇOES PASSIVAS 
I – Correntes 129,31 1.136.273,22
II – Repasses Recebidos 1.114.526,28
III – Mutações Patrimoniais 76.784,12
IV – Independentes de Execução 
Orçamentária  

103.475,64 68.108,65

V – Total das Variações 1.208.131,23
VI – Resultado Patrimonial 63.034,76
VII – Total Geral 1.281.165,99 1.281.165,99

 

As Mutações Patrimoniais Passivas, referem-se a Recebimentos de Restos a Receber do exercício de 
2001 e as Variações Ativas Independentes de Execução Orçamentária são referentes, basicamente, a 
Inscrição desse Contas a Receber. 

33..22   RReecceeiittaass  
Compõe-se de repasses recebidos pelo Tesouro Municipal, o que comprova a total dependência do 
Órgão da Fazenda Municipal. Comprovamos, através de exames nos extratos bancários, que todos os 
repasses forem recebidos dentro dos prazos previstos ao longo do exercício de 2002. 

33..33   DDeessppeessaass  
A fim de avaliarmos a adequacidade das despesas efetuadas pela Fundação Rio ao longo do exercício 
de 2002, solicitamos a Contabilidade a relação de Ordens de Pagamentos pagas ao longo do exercício 
de 2002 e selecionamos diversos processos para teste, dentre os quais destacamos, o pagamento da 
folha salarial de dezembro de 2002, sobre o qual, tecemos os seguintes comentários: 
Processo 12/049/2002: Refere-se a despesas com pessoal, relativas ao mês de dezembro de 2002. 
Verificamos Ordem de Pagamento, Nota de Empenho devidamente assinada, ordens de crédito 
emitidas aos bancos para pagamento dos funcionários datada de janeiro de 2003 e, verificamos o 
recolhimento dos encargos sociais. 
Adicionalmente, selecionamos 05 (cinco) funcionários para teste e efetuamos os seguintes 
procedimentos: 
- Verificamos fichas individuais de todos os funcionários selecionados, atentamos para a existência de 
funcionários com férias vencidas, testamos cálculos dos salários e relativos encargos sociais, não 
encontrando divergências em relação a Legislação em vigor.  

33..44   FFoollllooww--uupp  ddooss  ppoonnttooss  lleevvaannttaaddooss  ppeellaa  AAuuddiittoorriiaa  GGeerraall  nnoo  RRAAII  
000011//0022  ee  eelleennccaaddooss  nnaa  PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddee  2200000011  ––  PPrroocceessssoo  
001122//0000220000003300//22000022  

33 ..44 ..11   NNããoo  rreeaalliizzaaççããoo  ddee  IInnvveennttáárriioo  FFííssiiccoo  ddee  BBeennss  MMóóvveeiiss  
Conforme informado no item 3.1.4, não foi realizado Inventário Geral, durante o exercício de 2002. O 
Diretor da Fundação Rio informou através do processo 12/200.033/99 que foi criada comissão para 
avaliar bens e atualizar dados sobre a existência de bens móveis da Fundação (Portaria 14 de 
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26/10199) retornando ao Cadastro de Bens Patrimoniais.apenas 03( três) que compõe o Inventário da 
Fundação, um piano e dois aparelhos de ar condicionado que totalizam R$ 4.200,00, conforme Balanço 
Patrimonial de 2002, sofrendo depreciação de 10% ao ano a partir do ano de 2000. 

33 ..44 ..22   FFaallttaa  ddee  RReessssaarrcciimmeennttoo  ppeelloo  ppaaggaammeennttoo  ddee  SSeerrvviiddoorreess  ccoollooccaaddooss  àà  
ddiissppoossiiççããoo  ddee  oouuttrraass  PPrreeffeeiittuurraass  ee  aa  AALLEERRJJ    

A Fundação Rio não recebeu esses ressarcimentos até maio de 2003. Foram enviados aos respectivos 
órgãos onde se encontram lotados os servidores, mas até agora não foram recebidas respostas. 
Solicitamos cópias desses ofícios e verificamos que os últimos foram enviados em 27 de dezembro de 
2002. 

33 ..44 ..33   IInneexxiissttêênncciiaa  ddee  CCoonnsseellhhoo  FFiissccaall  
Segundo informações do Diretor, apesar dos dispositivos legais e do mesmo ter sofrido alterações em 
sua estrutura, o conselho, até a presente data não se reuniu. A não constituição do Conselho Fiscal 
descumpre a Lei Nº 452 de 28/11/1983 de Criação da Fundação, e seu Estatuto, Decreto Nº 4.444 de 
10/02/1984. 

33 ..44 ..44   FFaallttaa  ddee  CCoonnttaabbiilliizzaaççããoo  ddee  BBeemm  IImmóóvveell  
O Relatório da Auditoria Geral, recomendou a Fundação que solicitasse a Secretaria Municipal de 
Fazenda a avaliação do bem imóvel situado à Rua Humaitá, nº 163 e que procedesse o registro contábil 
do mesmo. Segundo informações do Órgão, o bem imóvel realmente conta da estrutura da Fundação 
Rio, porém na Certidão do 3º Registro de Imóvel expedida em 03/07/2002, consta como proprietária a 
Secretaria Municipal de Fazenda. 

33 ..44 ..55   CCoonnttaaddoorr  SSiiggnnaattáárriioo  ddee  CChheeqquueess  
Fomos informados, que por absoluta falta de funcionários no Órgão, o Contador era quem assinava os 
cheques, contrariando normas de Controle Interno. Verificamos, durante a inspeção, que esse 
procedimento foi alterado, e os signatários são, atualmente, o Diretor Financeiro – Hamilton Lacerda e o 
Diretor Executivo – Vera Muller. 

33 ..44 ..66   RReeaavvaalliiaaççããoo  ddee  BBeennss  MMóóvveeiiss  rreeaalliizzaaddaa  eemm  ddiissccoorrddâânncciiaa  ccoomm  aa  
LLeeggiissllaaççããoo  VViiggeennttee  

Foi procedida reavaliação na Fundação sem a criação da Comissão de Baixa e Avaliação, conforme 
dispõe o artigo da Resolução CGM Nº 149/1998. Até maio de 2003 a comissão ainda não havia sido 
constituída, mas segundo informações do Diretor, a Fundação Rio já está tomando as providências 
necessárias a fim de atender a recomendação. 

33 ..44 ..77   RReessssaarrcciimmeennttoo  ddee  DDeessppeessaass  ddee  PPeessssooaall  ccoomm  RReeccuurrssooss  IInnddeevviiddooss  ddee  
GGaarraannttiiaass  CCoonnttrraattuuaaiiss  

Foi ressarcida despesa com pessoal da servidora Loana Lagos Maia à Universidade do Rio de Janeiro 
– UERJ, com recursos de Garantias Contratuais no total de R$ 3.037,61, por não dispor de recursos 
orçamentários e financeiros para a realização da despesa. Segundo informações do Diretor Financeiro, 
providências estão tomadas, o que indica que até maio de 2003 a reposição do valor da garantia em 
espécie não havia sido efetuada. 

33 ..44 ..88   DDiivveerrggêênncciiaa  nnoo  SSaallddoo  ddee  CCoonnssiiggnnaaççõõeess  
O valor registrado a menor em dezembro de 2001, já foi devidamente acertado no exercício de 2002. 

33 ..44 ..99   DDeessccuummpprriimmeennttoo  ddaa  MMiissssããoo  ddaa  IInnssttiittuuiiççããoo  
Conforme disposto na Lei Nº 452 de novembro de 1983, a Fundação Rio tem como missão promover, 
incentivar e amparar, no Município do Rio de Janeiro, a prática, o desenvolvimento e a difusão das 
atividades artísticas e culturais. Através de análise efetuada nos demonstrativos contábeis e nas 
despesas pagas, ao longo do exercício de 2002, verificamos, que a Fundação Rio não vem cumprindo 
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sua Missão Institucional, papel este, o de incentivo a Cultura, que vem sendo efetuado pela RIOARTE. 
Sugerimos que se efetuem análises, no sentido de promover um processo de Fusão da Fundação Rio 
com a RIOARTE, ou que dote a Instituição com recursos para que ela possa cumprir sua missão 
Institucional. 

44..   RRIIOOAARRTTEE  

44 ..11   BBaallaannççoo  PPaattrriimmoonniiaall    
Balanço Patrimonial 

   em Reais

ATIVO DEZEMBRO/2002  PASSIVO DEZEMBRO/2002 

  FINANCEIRO                        8.241.031,95 FINANCEIRO                       3.784.788,37 
   
DISPONÍVEL                           468.299,46 DÍVIDA FLUTUANTE                       3.784.788,37 

Suprimento de Fundos 10.277,81 Restos a Pagar/Tesouro 2000                           647,90 
Bancos e Correspondentes 297.712,24 Depósito de Diversas Origens 170.258,89

   Cheques em Trânsito (1.200,00) Consignações 14.706,56
Cheques Emitidos ( em carteira) 161.509,41 Retenção para Seguridade Social 46.572,32
  Retenções Diversas 2.554,60
VINCULADO EM CONTAS BANCÁRIAS 3.426.514,33 Contas a PG (despesa liquidada) 2.370.555,26
 Bancos conta Caução 165.179,75 Despesa a Pagar 387.413,78
 Bancos conta Vinculada 613.558,03  Suprimento de Fundos  10.277,81

    Bancos Contas Convênio 15.824,18   Projeto CCPC – Lei 1940/92 774.550,33
   Aplicações Financeiras 2.670.066,86   Depósitos indevidos CCPC  7.250,92
   Cheques em Trânsito (37.914,49) 
  
  REALIZÁVEL                       4.346.218,16 Patrimônio                        1.160.387,29 

Valores a Receber – PCRJ                       4.322.028,07 Patrimônio                        1.160.387,29 
Almoxarifado – Materiais de Consumo 24.190,09  
   
   

ATIVO PERMANENTE                        1.417.356,27   
    Bens móveis  1.026.203,17   
   Instalações                          19.099,12   
   Investimentos 205.628,14   

Depreciação Acumulada (154.761,69)   
   Bens a Incorporar 311.369,13 
  
CONTAS DE RESULTADO                        30.497.496,92 CONTAS DE RESULTADO                    35.210.709,43
Despesa Orçamentária   26.225.669,29 Receitas Orçamentárias                        218.214,50 
Variações Passivas                           4.270.543,43 Repasses Recebidos                           26.735.625,51 
Outros Débitos 1.284,20 Variações Ativas                   8.256.879,49
  
COMPENSADO 425.971,71COMPENSADO 425.971,71

    

TOTAL GERAL          40.581.858,85 TOTAL GERAL  40.581.858,85 

 

44 ..11 ..11   BBaannccooss  ee  CCoorrrreessppoonnddeenntteess  
A Autarquia possui 25 contas, algumas sem movimentação desde 2001 (seis) e várias que apresentam 
pequena movimentação. Conferimos os saldos bancários com os respectivos extratos bancários e não 
identificamos divergências. Não identificamos pendências de longa data nas conciliações bancárias 
analisadas. Recomendamos que sejam efetuados procedimentos no sentido de encerrar as contas com 
pequena movimentação, facilitando o controle e o volume de trabalho, principalmente em relação às 
conciliações bancárias, por parte do setor de Contabilidade. Conferimos a relação dos cheques emitidos 
(em carteira), e constatamos que todos tiveram a sua emissão em dezembro de 2002. 
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44 ..11 ..22   BBaannccooss  CCoonnttaa  CCaauuççããoo  
Os valores existentes nessas contas, são aqueles efetuados por empresas, para futuras prestações de 
serviços. Conferimos os saldos bancários com os respectivos extratos bancários e não identificamos 
divergências. Não identificamos pendências de longa data nas conciliações bancárias analisadas. 

44 ..11 ..33   BBaannccooss  CCoonnttaass  VViinnccuullaaddaass  ((CCCCPPCC))  
De acordo com o artigo 7º da Lei 1.940/1992, toda a transferência e movimentação de recursos 
relativos a Projetos Culturais, será feita através de conta bancária, aberta especialmente para esse fim. 
Atualmente, existem 21(vinte e uma) contas que são controladas pala RIOARTE. Conferimos os saldos 
bancários com os respectivos extratos bancários e não identificamos divergências. Não identificamos 
pendências de longa data nas conciliações bancárias analisadas. 

44 ..11 ..44   AApplliiccaaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  
São compostas por 137 contas abertas no Banco do Brasil e no Bradesco e que representam 32,40% 
do Ativo Financeiro. A Fundação possui no Bradesco 07 (sete) contas sem movimentação, sofrendo 
apenas correção desde o ano de 1997. No Banco do Brasil possui 74 contas sem movimentação desde 
2000 e 2001 e, 56 novas contas foram abertas durante o exercício de 2002. Conferimos os todos 
extratos bancários e as respectivas conciliações, não identificando divergências. Recomendamos que 
sejam efetuados procedimentos no sentido de encerrar as contas com pequena movimentação, 
facilitando o controle e o volume de trabalho, principalmente em relação às conciliações bancárias, por 
parte do setor de Contabilidade. 

44 ..11 ..55   VVaalloorreess  aa  RReecceebbeerr  PPCCRRJJ//CCCCPPCC  
Representa aproximadamente 52,45% do valor do Ativo Financeiro e refere-se a repasses efetuados 
pela Prefeitura para cobrir, basicamente, gastos com folha de pagamentos,  gastos com contratos de 
manutenção, e despesas da Rioarte em geral. Verificamos que os repasses vêm sendo efetuados 
regularmente e que o saldo existente em dezembro de 2002 foi integralmente recebido em 2003, no 
Banco do Brasil. 

44 ..11 ..66   PPeerrmmaanneennttee  
Compõe-se, basicamente de bens móveis, que representam 72,40% do Ativo Permanente, instalações e 
investimentos. Foram adquiridos, em 01/01/2002, equipamentos de informática no valor de R$ 
46.715,00. Verificamos a DMP – Documento de Movimentação Patrimonial, comprovando a entrada dos 
bens no Patrimônio da RIOARTE, porém não fizemos sua identificação física, nem dos demais 
componentes patrimoniais. Identificamos também, no demonstrativo, fornecido pela Contabilidade, 
denominado, Evolução da Conta Bens Móveis, uma aquisição de R$ 205.628,14, ao longo do exercício 
de 2002, sem que nos fosse fornecida a documentação suporte da transação até o término dos 
trabalhos em campo. 
O último Inventário Físico foi realizado em 1999 e os bens vêm sendo corrigidos a uma taxa de 10% ao 
ano desde o exercício de 2000. Isso contraria o disposto nos artigos 51 e 54 da Resolução CGM nº 
149/98 e o não cumprimento deste ponto, pode ensejar as sanções previstas nas Deliberações nº 34 de 
10/03/1983 e a de nº 109, de 07/05/1996, desta Corte de Contas. A não realização de Inventário Físico 
já foi apontada no processo 12/00100503/2002, relativa a Prestação de Contas de Gestão da RIOARTE 
do exercício de 2001.  

44 ..11 ..77   DDeeppóóssiittooss  ddee  DDiivveerrssaass  OOrriiggeennss  
São valores depositados por terceiros, como garantia contratual (Caução) para futura prestação de 
serviços. Cumpridas as garantias contratuais o Órgão promove a devolução do dinheiro. Solicitamos a 
Contabilidade o Controle de Cauções e identificamos valores pendentes desde 1997 como, por 
exemplo: 
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 Processo: 12/100.731/96 de 26/05/1997, contrato 17/97 da Geloar Refrigeração Ltda, no valor 

de R$ 1.682,64. 
 Processo: 12/100.943/96 de 16/05/1997, contrato 19/97 da Know Systems, no valor de R$ 

16.708,62. 
Existem também, diversos contratos de 1998 e 1999, conforme demonstrado no controle por nós obtido. 
Recomendamos a baixa desses valores e sua transferência para receita do exercício ao longo do ano 
de 2003 (até o final dos trabalhos de campo, maio de 2003, esses lançamentos ainda não haviam sido 
efetuados). 

44 ..11 ..88   CCoonnssiiggnnaaççõõeess,,  RReetteennççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurriiddaaddee  SSoocciiaall,,   RReetteennççõõeess  DDiivveerrssaass  
ee  CCoonnttaass  aa  PPaaggaarr  ((ddeessppeessaa  ll iiqquuiiddaaddaa))  

Estas contas são responsáveis por 64,32% da Dívida Flutuante. Selecionamos, diversos processos para 
teste, dentre os quais, destacamos: 

 Processo nº 12/100.0093/2002: Refere-se a despesa de R$ 6.028,17, relativo a despesas com 
Telecomunicações – Embratel. Verificamos Nota Fiscal de Serviços da Embratel, Ordem de 
Pagamento da RIOARTE aprovada e comprovante de pagamento efetuado em janeiro de 
2003. 
 Processo nº 12/100.0329/2002: Refere-se a despesa de R$ 2.295,47 com Ferlim Serviços 

Técnicos Ltda, relativo a pagamento de fatura de serviços de conservação e limpeza. 
Verificamos Nota Fiscal de Serviços da Ferlim Serviços Técnicos Ltda , Ordem de Pagamento 
da RIOARTE aprovada e comprovante de pagamento efetuado, efetuado através de depósito 
bancário em janeiro de 2003. 
 Processo nº 12/100.0145/2002: Refere-se a despesa de R$ 6.802,57, relativa a locação de 

veículos, 3 sedans e uma Kombi, efetuada junto a GRB Locadora de Veículos Ltda. 
Verificamos Boletim Semanal de Transporte da GRB, devidamente aprovado, Nota Fiscal e 
Serviços da GRB e aceite da RIOARTE de que o serviço foi prestado em condições 
satisfatórias para o Serviço Público Municipal e comprovante de depósito bancário efetuado à 
GRB em 06/01/2003. 

44 ..11 ..99   DDeessppeessaass  aa  PPaaggaarr  
Refere-se a despesas correntes do exercício de 2002, no valor de R$ 387.413,78 e que não foram 
empenhadas. Temos a destacar a despesa com a Cia. Docas Rio de Janeiro, no valor de R$ 
156.400,00 e Flumitrens, no valor de R$ 140.472,10. Foi instaurada Sindicância Administrativa, através 
da Portaria RIOARTE Nº 005/03, em 12 de março de 2003, para apurar essas irregularidades. Segundo 
o artigo 60 da Lei 4.320 de 17/03/1964 e o artigo 114 do Regulamento do Código de Administração 
Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro, “É vedada a realização de despesa 
sem prévio empenho”.  

44 ..11 ..1100   PPrroojjeettoo  CCCCPPCC  ––  LLeeii  11994400//9922  
O saldo existente em 31/12/2002 refere-se a valores  pendentes de regularização junto a Coordenadoria 
do ISS, ou seja, a Fazenda ainda não liberou esses créditos para os projetos culturais respectivos. Vide 
maiores detalhes sobre os Projetos Culturais no item 4.5. 

44 ..11 ..1111   CCoonnttaass  ddee  RReessuullttaaddoo  
A RIOARTE apresentou um resultado superavitário de R$ 2.370.440,80 no exercício de 2002. 
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44..22   RReecceeiittaass  
Referem-se a repasses recebidos do Tesouro Municipal (99,19%), o que demonstra a grande 
dependência da RIOARTE perante a Fazenda Municipal e Receitas decorrentes da arrecadação de 
Bilheteria de Teatros. Comprovamos, através de exames nos extratos bancários, que todos os repasses 
foram recebidos dentro dos prazos previstos ao longo do exercício de 2002. 
Quanto à receita de arrecadação de bilheteria, identificamos divergências entre os Relatórios de 
Arrecadação de Bilheteria dos Teatros com os valores de receitas contabilizados nos demonstrativos 
contábeis. Essa situação já havia sido levantada pela Auditoria geral e apontada no processo 
012/001503/2002, relativo a Prestação de Contas de Gestão da RIOARTE, referente ao exercício de 
2001. 

44..33   DDeessppeessaass  
A fim de avaliarmos a adequacidade das despesas efetuadas pela RIOARTE ao longo do exercício de 
2002, solicitamos a Contabilidade a relação de Ordens de Pagamentos pagas ao longo do exercício de 
2002 e selecionamos diversos processos para teste, dentre os quais destacamos, o pagamento da folha 
salarial de dezembro de 2002, a análise de pagamentos relativos a projetos culturais, sobre os quais, 
tecemos os seguintes comentários: 

 Processo 12/100869/2002: Grupo Cultural Afro-Reggae, no valor de R$ 150.000,00, referente 
à autorização para o Projeto Conexões Urbanas, realizado durante os meses de abril, maio, 
junho, julho e agosto de 2002, na Vila –Aliança, Penha, Santa Cruz, Jacarepaguá e Honório 
Gurgel. Verificamos requisição de serviços devidamente aprovada, publicação do extrato 
contratual no Diário Oficial e Nota de Serviços nº 289 de 31/12/2002 do Grupo Cultural Afro 
Reggae, no valor de R$ 150.000,00 e Ordem de Pagamento da RIOARTE nº 00859-1, 
autorizando o pagamento. 
 Processo 10/822/2002, no valor de R$ 1000.000,00, referente a apoio cultural, em nome da 

Firma Smart Produções e Comunicação Ltda, para o espetáculo teatral,  Vozes Dissonantes e 
Calendário da Pedra, a realizar-se no Teatro da Glória. Verificamos aprovação da Secretaria 
das Culturas para o projeto, comprovante de inscrição,  da situação cadastral através da Guia 
de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da República Federativa do Brasil e Certidão 
negativa de Débito e certificado de Regularização do FGTS da Smart Produções e 
Comunicação Ltda. 

44..44   FFoollllooww--uupp  ddooss  ppoonnttooss  lleevvaannttaaddooss  ppeellaa  AAuuddiittoorriiaa  GGeerraall  ee  eelleennccaaddooss  
nnaa  PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddee  2200000011  ––  PPrroocceessssoo  001122//0000220000550033//22000022  

44 ..44 ..11   FFaallttaa  ddee  PPrreessttaaççããoo  ddee  CCoonnttaass  ddee  CCoonnttrraattooss  ddee  aappooiiooss  CCuullttuurraaiiss  ppaarraa  
ddeessppeessaass  ppaaggaass  ppeellaa  bbeenneeffiicciiaaddaa  aa  tteerrcceeiirrooss  

Conforme informações do Diretor Financeiro, não era comum na RiOARTE a Prestação de Contas de 
apoio cultural recebido, medida esta implantada no exercício de 2002. Os apoios culturais, atualmente, 
são comprovados em sua aplicação de acordo com o programa apresentado pela empresa beneficiária, 
o que pudemos comprovar quando da análise dos Projetos Culturais Selecionados para teste. 

44 ..44 ..22   NNããoo  rreeaalliizzaaççããoo  ddee  IInnvveennttáárriioo  FFííssiiccoo  ddee  BBeennss  MMóóvveeiiss  
Conforme informado no item 4.1.6, não foi realizado Inventário Geral, durante o exercício de 2002. O 
Diretor da RIOARTE informou que foram apenas levantados os bens existentes nas dependências dos 
órgãos pertencentes a RIOARTE.  
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44 ..44 ..33   DDeessccuummpprriimmeennttoo  ddaa  LLeeggiissllaaççããoo  nnaa  lliiqquuiiddaaççããoo  ddee  ffaattuurraass  ddee  pprreessttaaççããoo  ddee  
sseerrvviiççooss..  

A Auditoria Geral havia identificado em alguns processos analisados, a falta das Guias do FGTS, 
Previdência Social e a Relação de Funcionários contratados das empresas de locação de mão-de-obra. 
Segundo informações obtidas junto a diretoria financeira as providências necessárias foram tomadas, a 
fim de atender ao disposto no Decreto nº 14.186 de 01.09.1995. Selecionamos 3 ( três) processos para 
teste, como o de nº 12/100094/2003, relativo a pagamento de fatura de serviços de limpeza e 
conservação de teatro, e comprovamos a existência das citadas guias dentro dos processos. 

44 ..44 ..44   FFaallttaa  ddee  RReessssaarrcciimmeennttoo  ddee  SSeerrvviiddoorreess  ss  ddiissppoossiiççããoo  ddee  oouuttrraass  pprreeffeeiittuurraass  
ee  AALLEERRJJ  

A RIOARTE não recebeu esses ressarcimentos até maio de 2003. Foram enviados aos respectivos 
órgãos onde se encontram lotados os servidores, mas até agora não foram recebidas respostas. 
Solicitamos cópias desses ofícios e verificamos que os últimos foram enviados em 27 de dezembro de 
2002. 

44 ..44 ..55   RReellaattóórriiooss  ddee  AArrrreeccaaddaaççããoo  ddee  BBiillhheetteerriiaa  ddooss  tteeaattrrooss  ccoomm  vvaalloorreess  
ddiivveerrggeenntteess  ddoo  ssaallddoo  aapprreesseennttaaddoo  nnoo  bbaallaannççoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo  

A Diretoria Financeira informou que apesar de ter efetuado diversas cobranças, ainda não recebeu da 
Rede de Teatros os borderôs e ingressos, para que as arrecadações pudessem ser conferidas. 
Conforme pudemos identificar nos trabalhos de campo, esses relatórios estão sendo encaminhados 
para a Contabilidade. Conforme pudemos observar, através dos testes efetuados, as diferenças ainda 
existem, já que a Contabilidade contabiliza a arrecadação através dos depósitos efetuados nas contas 
bancárias, ou seja, pelo regime de caixa, enquanto que os Relatórios de Arrecadação de Bilheteria, que 
descrimina os valores arrecadados por teatro, informam os depósitos efetuados às Contas da RIOARTE 
em determinado mês. Conforme verificado, através de testes efetuados nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, existem sempre diferenças entre os depósitos informados pelo setor de teatro e 
o que foi definitivamente depositado nas contas da RIOARTE. 

44 ..44 ..66   DDiivveerrggêênncciiaa  eennttrree  RReellaattóórriiooss  ddaa  CCoommiissssããoo  CCaarriiooccaa  ddee  PPrroommooççããoo  CCuullttuurraall  
ee  aa  CCoonnttaabbiilliiddaaddee,,  qquuaannttoo  aaooss  DDeeppóóssiittooss  ddee  IInncceennttiivvooss  FFiissccaaiiss  

A Divisão de Contabilidade informou que estão sendo tomadas providências para resolver as 
divergências coma Comissão Carioca. Conforme pudemos constatar as diferenças ainda persistem, 
entre o Mapa de Valores Regularizados na Coordenadoria do ISS/SMF – Projetos Incentivados (informa 
todos os Projetos Culturais em vigor, pendentes ou não de regularização), controle efetuado pela 
Comissão Carioca, e a Contabilidade que contabiliza apenas os valores que já estão regularizados.   

44 ..44 ..77   SSaallddoo  ddaa  ccoonnttaa  ddee  AApplliiccaaççããoo  FFiinnaanncceeiirraa  nnoo  BBaallaannççoo,,  iinnffeerriioorr  aaoo  ssaallddoo  
ccoonnssttaannttee  nnooss  eexxttrraattooss  bbaannccáárriiooss  

Segundo informações da Contabilidade o problema foi solucionado em 2002, o que pudemos 
comprovar, através dos testes efetuados nos extratos e reconciliações bancárias. 

44 ..44 ..88   IImmppoossttoo  ddee  RReennddaa  rreettiiddoo  iinnddeevviiddaammeennttee    
A Auditoria constatou que a RIOARTE, apesar de isenta do IRRF, com base na Constituição Federal, no 
artigo 150, Inciso VI, alínea a., parágrafo 2º, vem recolhendo junto aos bancos IRRF sobre o rendimento 
das Aplicações Financeiras. Conforme informações obtidas da Diretoria Financeira, está sendo apurado 
o montante dos impostos retidos para solicitação de ressarcimento junto aos bancos do Brasil e 
Bradesco. 



COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 
 

J:\INSPECÃO\2003\RIOARTE_&_FRIO\relatorio_rioarte_frio.DOC 13 

 

44 ..44 ..99   RReessuullttaaddoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo  ssuuppeerr--aavvaalliiaaddoo  
Foi recomendado pela Auditoria geral a análise e o ajuste do valor da despesa a pagar sem empenho 
contabilizado no Passivo do Balanço Patrimonial. Verificamos o ajuste efetuado no exercício de 2002. 

44..55   PPrroojjeettooss  CCuullttuurraaiiss  ––  CCoommiissssããoo  CCaarriiooccaa  

44 ..55 ..11   IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddee  PPrroojjeettooss  CCuullttuurraaiiss  
A Lei Orçamentária institui valores máximos e mínimos da Renúncia Fiscal a ser utilizado em cada 
exercício, em apoio a Projetos Culturais.  A Gerência Setorial de Contabilidade e Auditoria junto à 
Secretaria Municipal das Culturas, com base na autorização de despesas do ordenador designado, 
emite empenho por estimativa, a favor da RIOARTE na totalidade da dotação orçamentária destinada a 
financiamento de Projetos Culturais com base na Lei nº 1940/92. 

44 ..55 ..22   CCoommiissssããoo  CCaarriiooccaa  ddee  PPrroommooççããoo  CCuullttuurraall  
Criada pela Lei 1940/92, com atuação junto ao Gabinete do Prefeito, formada majoritariamente por 
representantes do Setor Cultural, com o objetivo de analisar o enquadramento dos projetos nas áreas 
referidas na Lei e seus aspectos orçamentários, definindo ainda, seu grau, normal ou especial, de 
interesse público. 
Com base no Mapa de Valores Regularizados na Coordenadoria do ISS/SMF – Projetos Incentivados 
(informa todos os Projetos Culturais em vigor, pendentes ou não de regularização), efetuado pela 
Comissão Carioca, selecionamos 3(três) processos (projetos) para teste, sobre os quais, temos a tecer 
os seguintes comentários: 

 Projeto Rio Ateliês – Valor: 126.225,00, conta corrente nº 298.942-5, processo 12/101.055/00, 
patrocinador – Pró-Cardíaco Pronto Socorro cardiológico s/a: O projeto, aprovado em 
Categoria Especial, resultará em um Livro de Programação Gráfica, sofisticado, ilustrado com 
fotos do local de trabalho e de obras de vários artistas plásticos, fazendo um instigante 
mapeamento dos ateliês cariocas. A fim de verificar o atendimento à Legislação em vigor, 
verificamos: Certificado de Enquadramento datado de 02/01/2001, Inscrição Municipal, 
Certidão Negativa de Débitos fiscais, e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Contribuinte 
Incentivador. 
 Projeto Cinemaneiro – Valor: 133.831,50, conta corrente nº 298.953-0, processo 

12/100.476/01, patrocinador – Linha Amarela s/a: Projeto Cultural, aprovado em Categoria 
Especial, que tem como objetivo levar a Cultura Audiovisual a comunidades que comumente 
não tem acesso a ela, vislumbrando proporcionar às crianças e jovens a prática cultural, 
através da divulgação de Curtas Metragens Nacionais.Verificamos: Certificado de 
Enquadramento datado de 02/01/2001, Inscrição Municipal, Certidão Negativa de Débitos 
fiscais, e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Contribuinte Incentivador. 
 Projeto O Colar da Rainha – Valor: 150.000,00, conta corrente nº 298.908-5, processo 

12/100.463/00, patrocinador – Conservadora Luso-brasileira s/a: Aprovado em Categoria 
Especial, para a realização da Produção Teatral o Colar da Rainha. .Verificamos: Certificado 
de Enquadramento datado de 02/01/2001, Inscrição Municipal, Certidão Negativa de Débitos 
fiscais, e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Contribuinte Incentivador. 

Através das análises dos processos acima e conversa com o responsável pelos projetos da Comissão 
Carioca, pudemos constatar diferenças entre os valores apresentados pela Comissão Carioca e a 
Contabilidade, grande quantidade de Projetos Culturais parados, cujas contas bancárias vem sofrendo 
apenas correções, Certificados de Enquadramento desatualizados e valores pendentes de 
Regularização junto ao ISS. 
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55..   CCoonncclluussããoo  
Diante do exposto, opinamos pela Diligência, a fim de que as jurisdicionadas justifiquem e/ou 
esclareçam: 

 A não realização de Inventário Físico na Fundação Rio e RIOARTE, conforme exposto nos 
itens, 3.4.1 e 4.1.6; 
 A não classificação da Despesa a Liquidar como Restos a Pagar do Exercício, conforme item 

3.1.5; 
 A falta de providência quanto aos pontos levantados pela Auditoria Geral, conforme exposto 

nos itens: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.7, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8; 
 O apontado no item 3.4.9 ; 
 O excesso de contas bancárias, conforme exposto nos itens 4.1.1, 4.I.3, 4.1.4 ; 
 A realização de despesas sem prévio empenho, conforme item 4.1.9; 
 As divergências apontadas no item 4.2 ; 
 O exposto no item 4.5.2 

 
Em 18 de junho de 2003. 

 
 
 

Angelo  dos Santos Neto 
Contador 

Mat. nº 40/901.262 
 
De acordo 
Ao Senhor Diretor da SCE, 
Em 18 de junho de 2003. 
 
 

Cláudio Sancho Mônica 
Coordenador da CAD/SCE 

Matrícula: 40/900.806 - TCMRJ 
 



 
Processo 
                  40/3940/03 
Autuação 
                    04/07/03 

Fls. 

Rubrica 
 

 
VOTO DO RELATOR Nº: 507/03 
CONSELHEIRO SÉRGIO CABRAL 
PROCESSO Nº: 40/3940/03 
ASSUNTO: Inspeção Ordinária realizada no RIOARTE e FUNDAÇÃO RIO.  

Época da Inspeção: 28/04/03 a 15/05/03.  Período abrangido: janei-
ro a dezembro de 2002. 

OBJETO: Verificação da adequação das Demonstrações Contábeis do RIO-
ARTE e da FUNDAÇÃO RIO, de acordo com a Lei nº 4.320 de 
17/03/64. 

 
    R E L A T Ó R I O 
 
    A Comissão designada para a inspeção ordinária,  
constituída pelo Sr. Angelo dos Santos Neto, opina pela diligência a fim de que 
as jurisdicionadas justifiquem e/ou esclareçam os itens apontados à fl. 15. 
 
    O Sr. Coordenador da CAD ressalta que os dados apre-
sentados nos balanços elaborados pelo RIOARTE divergem daqueles apresen-
tados na Prestação de Contas do Exmº Sr. Prefeito, razão pela qual entende ne-
cessária a remessa do presente relatório à Controladoria Geral do Município pa-
ra que preste os esclarecimentos necessários a respeito do fato. 
 
    O Corpo Instrutivo e a Procuradoria Especial, após a-
nálise do autos, opinam pela baixa em diligência para que sejam atendidos os 
itens apontados à fl. 15 e, remessa do presente à Controladoria Geral do Municí-
pio tendo em vista a divergência apontada à fl. 17. 
 
    É o relatório. 
 
    VOTO 
 
    Pela baixa em diligência e remessa do presente à CGM, 
na forma dos pareceres.  Prazo: 30 (trinta) dias. 
 
 
    Sala das Sessões, 
 
 
            SÉRGIO CABRAL 
                      Conselheiro  Relator 




