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Mensagem do Presidente 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 
 

 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossas Excelências o 
Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
exercício 2003, estando no mesmo materializados os resultados considerados mais 
significativos. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 75, outorgou ao 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro a missão de zelar pela boa e 
regular aplicação dos recursos públicos.  Tal objetivo vem se tornando mais relevante 
a cada ano, em face da crescente demanda por serviços públicos e da escassez de 
recursos para custeá-los integralmente em benefício da sociedade carioca. Este 
cenário indica, portanto, a importância do Controle Externo, de titularidade dessa 
conceituada Casa de Leis e exercido com o auxílio deste Tribunal.  

 
Em decorrência da descrita missão, o Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro vem estudando e implementando novas formas de 
exercer Controle Externo, quando não vedadas pelas normas de competência 
constitucionais e legais. Com esta finalidade, o binômio celeridade/resultado tem 
pautado os procedimentos de fiscalização recentemente criados, para apuração de 
fatos que careçam de esclarecimentos ou ofereçam iminente perigo de lesão ao 
patrimônio público municipal que cabe ao Tribunal preservar.  

 

O Controle Externo, com isso, sem afastar-se da legislação 
regedora de sua competência, cumpre de modo mais rápido o seu papel, sem 
prejuízo de também possibilitar o saneamento pelos ordenadores de despesas de 
questões alvo de denúncias, de representações e de eventuais indícios de 
irregularidades constatados pelo próprio Tribunal. 

 

Portanto, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
tendo como meta principal o alcance de resultados, tem a expectativa de rever, no 
exercício em curso, alguns dos seus procedimentos de fiscalização, adaptando-os a 
essa consagrada visão. 
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Finalmente, é oportuno salientar que o Controle Externo agora 
conta com mais um instrumento fundamental, cujo Projeto de Lei foi aprovado por 
Vossas Excelências, e a Lei respectiva sancionada pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito (Lei nº 3714, de 17 de dezembro de 2003, publicada no DO-Rio de 
18/12/2003, que dispõe sobre a aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro), já agora com atualização anual dos valores das 
sanções, por força de lei material e formal. 

 

Atenciosamente, 

 

THIERS VIANA MONTEBELLO 
Conselheiro-Presidente 
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1. Introdução 

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus 
diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em 
cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
 

 
2. Competências do TCMRJ 

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da 
Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza 
financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública 
Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de 
receita. 

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à 
Câmara Municipal, para o devido julgamento.  
Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de 
todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de 
pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura 
denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência. 

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e 
extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas. 

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação 
antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações 
e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o 
Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, 
e aplicar sanções quando não forem sanadas. 

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência 
deste Tribunal: 

 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos 

Art. 88, II 

Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas Art. 87 
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas 
anuais do Prefeito 

Art. 88, I 

Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, Art. 88, III, a 



JANEIRO-DEZEMBRO/2003 

7 

 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

indireta e fundacional 
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões Art. 88, III, b 
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara 
Municipal 

Art. 88, IV 

Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe 
de forma direta ou indireta 

Art. 88, V 

Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados Art. 88, VI 
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns 

Art. 88, VII 

Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas Art. 88, VIII 
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e 
contratos 

Art. 88, IX a XII 

Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não 
autorizadas 

Art. 90, §1º 

Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato 
sobre irregularidades ou ilegalidades 

Art. 96, §2º 

Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por 
seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida 
fundada do Município 

Art. 111 

 

Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da 
declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na 
Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do 
artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às 
declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores 
públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das 
referidas declarações. 

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, 
ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das 
normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas 
mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do 
Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se 
manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da 
transgressão às regras estabelecidas na LRF. 
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3. Estrutura Organizacional 

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de 
Contas: 
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4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal 

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta 
(arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ). 

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria 
Geral e a Procuradoria Geral do Município.  

A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro: 

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 

SECRETARIAS  (21) 
Secretaria Municipal das Culturas 
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Gov erno 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal de Transportes 
Secretaria Municipal de Obras e Serv iços Públicos 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Secretaria Municipal de Administração 
Secretaria Municipal de Desenv olv imento Social 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 
Secretaria Especial de Turismo 
Secretaria Especial da Terceira Idade 
Secretaria Especial de Projetos Especiais 
Secretaria Especial de Desenv olv imento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Secretaria Especial de Prev enção à Dependência Química 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
Secretaria Especial de Promoção e Def esa dos Animais 

 
FUNDOS ESPECIAIS  (10) 

Fundo de Manutenção e Desenv olv imento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério 
Fundo de Desenv olv imento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Urbano 
Fundo Municipal de Habitação 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente 
Fundo Municipal de Conserv ação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Prev idência do Município do Rio de Janeiro 

 



TCMRJ 

10 
 
 

 
AUTARQUIAS  (5)  

Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Instituto de Prev idência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Social – FUNDO-RIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS  (8) 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 
Distribuidora de Filmes S.A. – RIOFILME 
Empresa Municipal de Inf ormática - IPLANRIO 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE 
Empresa Municipal de Vigilância - EMV 
Empresa Municipal de  Artes Gráf icas – IMPRENSA DA CIDADE 

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  (4) 

Centro Internacional Riotur S.A. – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráf ego do Rio de Janeiro – CETRIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR 

 

 
OUTROS 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM 
Gabinete do Pref eito – GBP 

 

FUNDAÇÕES  (9) 
Fundação RIO – F-RIO 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Fundação Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro – FPJ 
Fundação João Goulart – FJG 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - 
GEORIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - 
RIOÁGUAS 
Fundação Rio Esportes - FRE 
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5. Movimentação Geral de Processos 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa 
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização. 
Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de 
distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência 
decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato. 
O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 10.163 processos, 
versando sobre os diversos assuntos citados acima. 

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos 
processos no período de janeiro a dezembro de 2003, segundo sua natureza, 
indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses 
processos por sua natureza. 

 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assuntos JAN FEV MAR ABR M AI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Lic itações 31 39 33 43 51 42 43 28 56 54 39 32 491

Contratos 443 271 213 308 384 369 382 351 379 298 350 348 4.096

Convênios 136 451 114 62 53 94 118 51 71 70 103 89 1.412

Orçamentário/Financeiro 91 113 85 116 79 112 283 109 78 74 83 116 1.339

Pessoal 105 131 49 266 261 135 190 85 402 295 190 185 2.294

Consursos 2 10 6 7 1 3 18 4 12 8 21 5 97

Inspeções 19 10 3 11 19 15 28 16 21 18 5 13 178

Consul tas 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 6

Informações/Comunicados 13 8 13 16 15 14 25 12 21 34 9 24 204

Denúncias/Representações 1 1 3 0 3 3 2 0 1 1 1 1 17

Outros Assuntos 0 0 3 2 0 2 4 3 1 5 6 3 29

Total 841 1.034 523 832 867 789 1.094 660 1.042 858 807 816 10.163
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Assunto 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 2. Entrada de Processos por Mês 
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6. Atividades do Plenário 

6.1. Sessões Realizadas 

Durante o ano de 2003, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 84 
(Oitenta e quatro) Sessões Ordinárias, 09 (Nove) Sessões Administrativas, 01 (Uma) 
Sessão Especial e 03 (Três) Sessões de Recesso, conforme especificado no quadro 
a seguir. 

 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Meses Ordinárias
Adm inis -
trativas

Espe cial
Rece sso 
De l.137/01

TOTAL

Janeiro 3 2 - 2 7
Fevereiro 7 - - - 7
Março 7 - - - 7
Abri l 7 1 - - 8
Maio 8 - - - 8
Junho 8 - 1 - 9
Julho 9 - - - 9
Agosto 8 - - - 8
Setembro 8 3 - - 11
Outubro 7 - - - 7
Novembro 6 1 - - 7
Dezembro 6 2 - 1 9
No Ano 84 9 1 3 97
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O gráfico a seguir apresenta a percentagem de cada tipo de sessão realizada neste 
ano: 
 

Gráfico 3. Distribuição das Sessões 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

6.2. Processos Julgados ou Apreciados 

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os 
totais das decisões por natureza do processo. O gráfico a seguir ilustra a distribuição 
desses processos, agrupados pelas principais classes de assunto. 

 

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diligência Arquivamento Legalidade Contas Reg. Outros TOTAL

LIC ITAÇÕES 267 353 0 0 59 679
C ONTRATOS 963 3.362 0 0 630 4.955
C ONVÊNI OS 224 1.162 0 0 77 1.463
ORÇAMENTÁRI O/FI NAN CEI RO 200 83 0 189 80 552
PESSOAL 146 11 1.310 0 48 1.515
C ONCU RSOS 62 15 112 0 5 194
I NSPEÇÕES 183 91 0 0 46 320
C ONSULTA 0 0 0 0 2 2
I NFORMAÇÕES,  COMU NICADOS 57 46 0 1 15 119
D ENÚNCI AS, REPRESENTAÇÕES 11 8 0 0 16 35
OUTROS ASSU NTOS 8 5 0 0 3 16
TOTAL 2.121 5.136 1.422 190 981 9.850

TOTAIS POR DECISÃOASSUNTO

Recesso
3%

Especial
1%

Administrativa
9%

Ordinár ias
87%



JANEIRO-DEZEMBRO/2003 

15 

 
 

Gráfico 4. Decisões do Plenário 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

6.3. Deliberações e Resoluções Aprovadas ou Expedidas 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, 
assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos 
sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe 
devam ser submetidos. 

A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste ano. 
DELIBERAÇÕES 

      
Deliberação n. 150, de 30 de maio de 2003 
  Aprova a logomarca do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro/ 
DORIO de 06/06/2003, p. 71 
 
Deliberação n. 151, de 11 de junho de 2003 
  Altera a Deliberação [TCMRJ] n. 127, de 10 de junho de 1999, que dispõe sobre a 
remessa de documentos ao TCMRJ 
DORIO de 12/06/2003, p. 56  
 
Deliberação n. 152, de 06 de agosto de 2003 
   Altera a Deliberação nº 120, de 17 de novembro de 1998, que dispõe acerca da 
opção prevista no Decreto "N" nº 16.601, de 20 de abril de 1998 e sobre contratação 
de entidades bancárias para pagamento de remuneração de servidores e 
pensionistas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 14/08/2003, n. 103, p. 76 

Di ligência
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Legalidade
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Contas Reg.
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Outros
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Deliberação n. 153, de 06 de outubro de 2003 
  Altera a Deliberação n. 81, de 06 de abril de 1989, modificada pela Deliberação n. 
133, de 28 de novembro de 2000, que dispõe sobre a fiscalização dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da Administração Direta, Indireta 
e Fundacional do Município do Rio de Janeiro 
DORIO de 09/10/2003, n. 143, p. 39 
 
Deliberação n. 154, de 04 de novembro de 2003 
  Dispõe sobre as atribuições dos cargos por categorias funcionais do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, criado pela Lei nº 
1699, de 24 de maio de  1991. 
DORIO de 06/11/2003, n. 162, p. 49 
 
 
RESOLUÇÕES 

      
Resolução n. 184, de 02 de janeiro de 2003 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
para o exercício financeiro de 2003 
DORIO de 03/01/03, n. 195, p. 35 
 
Resolução n. 185, de 29 de janeiro de 2003 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101, de 04 de 
maio de 2000 
DORIO de 30/01/03, n. 213, p. 44 
DORIO de 24/02/03, n. 230, p. 77 
 
Resolução n. 186, de 30 de abril de 2003 
Designa funcionários para procederem à inspeção especial na RIOURBE 
DORIO de 02/05/2003, p. 66 
 
Resolução n. 187, de 09 de maio de 2003 
Designa funcionários para procederem à inspeção especial junto a SME, para 
verificação de contratos e termos aditivos relativos ap Programa de Alimentação 
Escolar 
DORIO de 14/07/2003, p. 82 
 
Resolução n. 188, de 22 de maio de 2003 
Institui comissão com a finalidade de elaborar tabela de temporalidade documental 
referente aos processos existentes no arquivo do TCMRJ 
DORIO de 26/05/2003, p. 52 
 
Resolução n. 189, de 29 de maio de 2003 
Aprova o relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 
período de referência: maio/02 a abr/03 
DORIO de 30/05/2003, p. 45 
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Resolução n. 190, de 11 de junho de 2003 
Regulamenta o concurso de monografias para o prêmio "Maurício Caldeira de 
Alvarenga" no exercício de 2003. Tema: Auditoria de Desempenho - Uma nova 
perspectiva para os Tribunais de Contas 
DORIO de 12/06/2003, p. 57 
 
Resolução n. 191, de 01 de julho de 2003 
Institui a Comissão Permanente da Informação, para em gestão conjunta definir, após 
homologação superior, as informações que deverão integrar o "site" do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro.  
DORIO de 03/07/2003, n. 73, p. 55 
 
Resolução n. 192, de 02 de julho de 2003 
Designa o funcionário Luiz Ricardo Zdanowki, mat. 40/900938, Inspetor Setorial, para 
proceder à inspeção especial na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. 
DORIO de 04/07/2003, n. 74, p. 56 
  
Resolução n. 193, de 02 de julho de 2003 
Designa os funcionários Geraldo Francisco Dias, Contador, mat. 40/900781 e Adriana 
Arinelli Fernandes Salgado, Técnico de Controle Externo, mat. 40/901221, para 
procederem à Inspeção Especial na Empresa de Turismo do Município do Rio de 
Janeiro - RIOTUR. 
DORIO de 04/07/2003, n. 74, p. 56    
 
Resolução n. 194, de 25 de julho de 2003 
Designa os funcionários Marcelo da Silva Ribeiro, Técnico de Controle Externo, mat. 
90/901243, Alberto do Vale Almeida, Técnico de Controle Externo, mat. 40/901220 e 
Mário Vicente Scovino, mat. 40/900478,  para procederem à Inspeção Especial na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
DORIO de 29/07/2003, n. 91, p. 71 
DORIO de 31/07/2003, n. 93, p. 39 - Retificação 
 
Resolução n. 195, de 25 de julho de 2003 
Designa Letícia Silva Benatti, mat. 90/901186, para proceder à Inspeção Especial na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS. 
DORIO de 20/07/2003, n. 91, p. 71 
 
Resolução n. 196,  de 01 de agosto de 2003 
Designa o funcionário Marco Antonio Lenz como Pregoeiro e para compor a equipe 
de apoio os funcionários Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Luiz Anônio de Freitas 
Júnior, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para procederem a abertura de licitação na 
modalidade "pregão presencial", visando à  aquisição de equipamentos de ar 
condicionado. 
DORIO de 05/08/2003, n. 96, p. 28 
 
Resolução n. 197, de 03 de setembro de 2003 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do  
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2003, aprovado pela Resolução TCM n. 
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184, de 02 de janeiro de 2003. 
DORIO de 04/09/2003, n. 118, p. 33 
 
Resolução n. 198, de 03 de setembro de 2003 
Dispõe sobre o programa e as atividades de treinamento, capacitação e 
aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro. 
DORIO de 08/09/2003, n. 120, p. 51 
 
Resolução n. 199, de 15 de setembro de 2003 
Designa o funcionário Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, mat. 
40/900756, como Pregoeiro e para compor a equipe de apoio os funcionários Rodolfo 
Luiz Pardo dos Santos, Analista de Informação, mat. 40/900727, Jaqueline Dias de 
Mello, Técnico de Controle Externo, mat. 40/900741 e Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Assistente Técnico de Plenário, mat. 40900563, para procederem a abertura de 
licitação na modalidade "pregão presencial", visando à  aquisição de cartuchos para 
impressoras, conforme processo n. 40/5263/2003. 
DORIO de 17/09/2003, n. 127, p. 65 
 
Resolução n. 200,  de 16 de setembro de 2003 
Institui Sistema de Comunicação via rádio no âmbito do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 18/09/2003, n. 128, p. 71 
 
Resolução n. 201, de 24 de setembro de 2003 
Designa Ubiracy Rufino Rezende, Auxiliar de Controle Externo, mat. 40/900305, 
Jobson de Figueiredo Gonçalves, Contador, mat. 40/900778 e Heitor da Silva, 
Datilógrafo, mat. 40/900661, para constituírem Comissão Especial de Bens em 
Transição de Baixa, em conformidade com a Resolução CGM n. 415, de 14 de 
outubro de 2002, de que trata o processo nº 40/5586/2003 de 19 de setembro de 
2003. 
DORIO de 25/09/2003, n. 133, p. 61 
 
Resolução n. 202, de 02 de julho de 2003 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101/00 ( Lei de 
Responsabilidade Fiscal), período de setembro de 2002 a agosto de 2003. 
DORIO de 30/09/2003, n. 136, p. 61  
 
Resolução n. 203, de 08 de outubro de 2003 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2003, aprovado pela Resolução nº 184 
do 02 de Janeiro de 2003 e alterações. 
DORIO de 10/10/2003, n. 144, p. 66 
 
Resolução n. 204, de 15 de outubro de 2003 
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para propor ações que visem à 
implementação da Auditoria Ambiental no âmbito do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro. 
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DORIO de 16/10/2003, n. 148, p. 60 
 
Resolução n. 205, de 31 de outubro de 2003 (*) 
Designar os funcionários Cássio das Neves Monteiro, Márcia de Jesus de Oliveira, 
para procederem à Tomada de Contas Especial da execução do Termo de 
Compromisso, firmado entre a SMDS e o IBAM, a qual abrangerá também a 
verificação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários. 
DORIO de 05/11/2003, n. 161, p. 42 
(*) tornada sem efeito pela Resolução n. 208, de 07 de novembro de 2003 
 
Resolução n. 206, de 03 de novembro de 2003 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio os funcionários: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Luiz Antonio de Freitas 
Júnior, e Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para proceder abertura de licitação na 
modalidade "Pregão Presencial", visando à aquisição de equipamentos de 
informática/.  
DORIO de 05/11/2003, n. 161, p. 42 
 
Resolução n. 207, de 04 de novembro de 2003 
Altera os artigos 12 e 14 da Resolução nº 190, de 11 de junho de 2003 que 
regulamenta o Concurso de Monografia/Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga/2003/. 
DORIO de 05/11/2003, n. 161, p. 42 
DORIO de 10/11/2003, n. 164, p. 49 - republicação 
DORIO de 11/11/2003, n. 165, p. 40 - republicação 
 
Resolução n. 208, de 07 de novembro de 2003 
Torna sem efeito a Resolução nº 205, de 31 de outubro de 2003, publicada no Dorio 
de 05 de outubro de 2003, que designa funcionários para procederem a Tomada de 
Contas Especial do Termo de Compromisso, firmado entre a SMDS e o IBAM. 
DORIO de 11/11/2003, n. 165, p. 40 
 
Resolução n. 209, de 12 de novembro de 2003 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio os funcionários: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Luiz Antonio de Freitas 
Júnior, e Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para proceder abertura de licitação na 
modalidade "Pregão Presencial", visando à aquisição de aparelhos de ar-
condicionado/.  
DORIO de 18/11/2003, n. 170, p. 58 
 
Resolução n. 210, de 13 de novembro de 2003 
Altera a Resolução nº 188, de 22 de maio de 2003, publicada no DoRio de 26 de maio 
de 2003 e, designa Cristiane de Almeida Domingues, para em substituição a Valéria 
Barros Hungria, integrar a comissão encarregada da elaboração da tabela de 
temporalidade documental/.  
DORIO de 18/11/2003, n. 170, p. 58 
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Resolução n. 211, de 17 de novembro de 2003 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2003, aprovado pela Resolução nº 184 
do 02 de janeiro de 2003 e alterações 
DORIO de 18/11/2003, n. 170, p. 58 
 
Resolução n. 212, de 28 de novembro de 2003 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio os funcionários: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Luiz Antonio de Freitas 
Júnior, e Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para proceder abertura de licitação na 
modalidade "Pregão Presencial", visando à aquisição de equipamentos de 
informática/.  
DORIO de 02/12/2003, n. 179, p. 72 
 
Resolução n. 213, de 03 de dezembro de 2003 
Designar Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz e Leo Vicente Cesario Melo, para sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão Especial de Baixa e Avaliação de Bens Patrimoniais de que trata o 
processo nº 40/006945/2003, em conformidade com a Resolução CGM n. 415, de 14 
de outubro de 2002/.  
DORIO de 08/12/2003, n. 183, p. 49 
 
Resolução n. 214, de 04 de dezembro de 2003 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio os funcionários: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Luiz Antonio de Freitas 
Júnior, e Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para proceder abertura de licitação na 
modalidade "Pregão Presencial", visando à aquisição de mobiliário/.  
DORIO de 08/12/2003, n. 183, p. 49 
 
Resolução n. 215, de 09 de dezembro de 2003 
Designar Manuel Herculano da Silva Sobrinho, Geraldo Francisco Dias e Marcelo 
Simas Ribeiro, para sob a presidência do primeiro, procederem ao exame dos 
processos de Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e 
demais Responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 2003, e 
emitir, em conseqüência, os competentes certificados de auditoria/ 
DORIO de 11/12/2003, n. 186, p. 60 
 
Resolução n. 216, de 09 de dezembro de 2003 
Designar Nelson Evangelista da Fonseca, Adilson da Luz e Maria Jose do 
Nascimento Teodosio, para sob a presidência do primeiro, constituirem comissão 
encarregada da verificação de valores em caixa deste Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2003/ 
DORIO de 11/12/2003, n. 186, p. 60 
 
Resolução n. 217, de 09 de dezembro de 2003 
Designar João Carlos Nunes Pires e Sérgio Barbosa Ferreira, para sob a presidência 
do primeiro, constituirem comissão encarregada de realizar Inspeção Física no 
Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma a 
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confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2003/ 
DORIO de 11/12/2003, n. 186, p. 60 
 
Resolução n. 218, de 09 de dezembro de 2003 
Designar Carlos Augusto Pereira Weneck de Carvalho, Simone de Souza Azevedo e 
Maurício Caldeira de Alvarenga Filho, para sob a presidência do primeiro, constituirem 
a Comissão Especial de Estágio Probatório responsável pela avaliação dos servidores 
aprovados no Concurso realizado através do Convênio nº 012/2003, firmado com a 
Fundação João Goulart - FJG. 
DORIO de 11/12/2003, n. 186, p. 60 
 
Resolução n. 219, de 09 de dezembro de 2003 
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona/Técnico de Controle Externo/ 
Dorio de 11/12/2003, n. 186, p. 60 
DORIO de 12/12/2003, n. 187, p. 103 - retificação 
 
Resolução n. 220, de 22 de dezembro de 2003 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2003, aprovado pela Resolução nº 184 
do 02 de Janeiro de 2003 e alterações. 
DORIO de 29/12/2003, n. 195, p. 51 
 
Resolução n. 221, de 29 de dezembro de 2003 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2004. 
DORIO de 05/01/2004, n. 197, p. 35 
 
 
Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro – D.O. RIO. 
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7. Atividades de Controle Externo 

É no âmbito da Secretaria de Controle Externo – SCE, vinculada à Secretaria-Geral, 
que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SCE é 
composta de sete Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento - CAD. 

7.1. Atribuições 

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as 
atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria de Controle Externo: 

 
1ª, 2, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos 
órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação; 
II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados 
aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, 
respeitando–se os dispositivos da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 

III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados 
órgãos e entidades; 
IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas 
pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou 
provisória de obras por eles realizadas; 

V – realizar auditorias e inspeções. 

 
5ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão; 

II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de 
aposentadorias e pensões; 
III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos 
anteriores, considerados legais por este Tribunal; 

IV – realizar auditorias e inspeções. 

 
7ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar os editais de concorrência, bem como os contratos e demais 
instrumentos deles decorrentes; 



JANEIRO-DEZEMBRO/2003 

23 

 
 

II – manter cadastro dos editais de concorrência e dos instrumentos deles 
decorrentes, para subsidiar as demais Inspetorias Gerais de Controle Externo em 
suas auditorias e inspeções. 

 
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 

II – acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da 
administração indireta, elaborando relatórios quadrimestrais sobre a evolução da 
receita e da despesa; 

III – acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios 
trimestrais de sua execução orçamentária; 
IV – informar, nos processos referentes aos atos de admissão de pessoal, a 
repercussão orçamentário–financeira das despesas deles decorrentes, após o 
pronunciamento da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo acerca de sua legalidade; 

V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134, de 28 
de novembro de 2000; 

VI – examinar as tomadas e prestações de contas dos administradores e ordenadores 
de despesa da administração direta e indireta; 

VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de 
gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes 
na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em 
atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de 
pedidos relativos a operações de crédito; 

VIII – realizar auditorias e inspeções. 
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7.2. Áreas de Atuação das Inspetorias Gerais 

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 179/2001, de 19/11/2002, é a seguinte 
a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle 
Externo : 
 

 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Gabinete do Prefeito – GBP 
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF 
Secretaria Municipal de Administração – SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho – SMTB 
Procuradoria Geral do Município – PGM 
Secretaria Municipal de Governo – SMG 
Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO 
Empresa Municipal de Vigilância - GUARDA MUNICIPAL 
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A – EMAG 
Controladoria Geral do Município – CGM 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Fundação João Goulart – FJG 
Secretaria Especial de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT 
Secretaria Especial de Comunicação Social – SECS 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE 
Secretaria Especial de Projetos Especiais – SEPE 
Secretaria Especial de Turismo – SETUR 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Centro Internacional Riotur S/A – RIOCENTRO 

 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMO 
Fundação Inst. de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do RJ - RIO-ÁGUAS 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanismo – RIOURBE 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 

 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Educação – SME 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Secretaria Municipal das Culturas – SMC 
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Fundação Rio 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. – MULTIRIO 
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4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química – SEPDQ 
Secretaria Especial da Terceira Idade – SETI 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL 
Fundação Rio-Esportes – FRE 

 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 
Superintendência Municipal de Transporte Urbano - SMTU 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC 
Fundação Parques e Jardins – FPJ 
Fundação Jardim Zoológico – RIO-ZOO 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

 
 
 

7.3. Movimentação de Processos na Secretaria de Controle Externo 

Constata-se no quadro a seguir que foram processados pelo sistema de informações 
a entrada de 18.276 e a saída de 17.237 processos na Secretaria de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

INSPETORIA ENTRADAS SAIDAS
1ª IGE 1.630 1.310
2ª IGE 2.728 2.622
3ª IGE 3.368 2.971
4ª IGE 1.463 1.420
5ª IGE 2.417 2.237
6ª IGE 1.285 1.334
7ª IGE 3.536 3.487
CAD 1.849 1.856

TOTAL 18.276 17.237
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O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. 
Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de 
admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de 
concorrência. 

Gráfico 5. Processos por Inspetoria 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

7.4. Apreciação das Contas de Gestão 

Cabe ao Tribunal apreciar as Contas anuais do prefeito do Município do Rio de 
Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas, de acordo com o estabelecido no inciso I 
do artigo 88 da lei Orgânica Municipal: 

Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao 
qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento; 

 
      
040/002522/2003 
Contas de Gestão do Exmo. Sr. Prefeito, relativas ao exercício de 2002. O Plenário desta 
Corte de Contas, na sessão de 18/06/2003, decidiu, por UNANIMIDADE, com base na análise 
efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD e nos termos do voto do 
Exmo. Sr. Conselheiro Relator Maurício Azêdo, pela emissão de parecer prévio favorável à 
aprovação das contas, com 55 recomendações, 4 oportunidades de melhoria, 1 alerta, 1 
determinação e 1 ressalva a serem observadas para os próximos exercícios: 
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 DETERMINAÇÃO 

 Fica fixado o prazo de 240 dias para que a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social promova a obtenção da isenção da contribuição 

previdenciária patronal do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS pelas entidades 

filantrópicas com que mantém convênios, sob pena de, decorrido esse prazo, 

imputação aos  responsáveis pela SMDS, como débito, do valor que a esse título vier 

a ser desnecessariamente desembolsado pelo Município. 

 ALERTA 

 Que a Prefeitura atente para a necessidade de cautela em relação ao 

comprometimento anual com amortizações, juros e demais  encargos da Dívida 

Consolidada, que em 2002, por força da política macroeconômica da União, 

correspondeu a 9,91% da Receita Corrente Líquida e com isso passou a manter 

estreita diferença em relação ao índice de 11,5% da RCL fixado na Resolução nº 

43/2001 do Senado Federal (Voto do Relator, subitem 2.1.2.6.9). 

  

RESSALVA 

 Não são favorecidos pela aprovação das Contas de Gestão os responsáveis 

pelos seguintes atos administrativos pendentes de apreciação por esta Corte de 

Contas e, por isso, não se lhes estende a quitação que ora se concede ao 

responsável pela gestão do Município no exercício de 2002: 

 1. Contrato nº 36/2002  (Processos  números  40/6.486/2002  e 40/6.199/2002, 

apenso), firmado em 31 de outubro de 2002 entre a Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro-Riotur (Contratante) e a empresa Dream   Factory   

Comunicação   e   Eventos  S. A.  (Contratada),  no  valor de  

R$ 2.000.000,00, para a realização de um espetáculo do cantor Roberto Carlos e sua 

banda, em 17 de novembro seguinte, no Parque do Flamengo (Voto do Relator, 

subitem 3.5.1.6); 

 2.  Edital   de  Concorrência   nº 036/2002    da   Empresa   Municipal  de 

Urbanização-Riourbe (Processo nº 40/4.749/2002), com valor estimado de R$ 

31.185.150,84, e Contrato nº 426/2002, firmado entre a Riourbe e a empresa Delta 
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Construções (Processo nº 40/7.062/2002), no valor de R$  23.351.440,95, para a 

execução das obras de construção da "Cidade das Crianças", em Santa Cruz (Voto 

do Relator, subitem 3.7.5).  

RECOMENDAÇÕES 

1.Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 

esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas no exercício anterior 

(item 14, Recomendação 1 do Parecer Prévio às Contas de 2001); 

2.Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação 

relacionada no parágrafo único do artigo 7° da Deliberação TCM n° 134, de 28 de 

novembro de 2000 (item 14, Recomendação 3 do citado Parecer Prévio); 

3.Que sejam criados controles específicos para a vinculação das Receitas de Capital 

derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público à sua 

aplicação nas Despesas de Capital, uma vez que a sua inexistência dificulta a 

transparência no tocante ao atendimento do disposto no art. 44 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (item 14, Recomendação 4, idem); 

4.Que o Município procure cumprir as Metas Fiscais estabelecidas nas leis de 

diretrizes orçamentárias, como determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal (item 

14, Recomendação 11, idem, e subitem 13.4.3 da análise da Cad); 

5.Que seja providenciada a revitalização dos Fundos Especiais do Município do Rio 

de Janeiro, devendo ser efetuada a aplicação dos saldos acumulados em despesas 

que venham atender aos objetivos específicos de cada Fundo e examinada a 

possibilidade de extinção do Fundet, por sua inocuidade (item 14, Recomendação 16, 

idem, e item 5 da análise da Cad); 

6.Que seja abolida a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando 

as "Despesas a Pagar" e aquelas em "Tomada de Contas Especial", principalmente 

no Fundo Municipal de Saúde, que totalizaram R$ 82.040.998,33 e R$ 19.891.876,09, 

respectivamente (item 14, Recomendação 17, idem, e subitens 9.4.3.3 e 9.4.3.4 da 

análise da Cad). Ressalte-se que este tema vem sendo alvo de Recomendação por 

parte desta Corte desde o exercício de 2000, a qual deve ser acatada por 

antiguidade, se não por respeito à legislação; 

7.Que os recursos do Fundef sejam utilizados de forma mais efetiva no sentido de 
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tornar mais eficaz a atuação do Poder Público, como também melhor atender à sua 

finalidade, evitando saldos vultosos ao final do exercício (item 14, Recomendação 19, 

idem, e subitem 5.2.2 da análise da Cad); 

8.Que, ainda em relação ao Fundef, seja considerado pelo Poder Executivo que esse 

Fundo tem por objetivo, também, a valorização do magistério, o que implica a 

melhoria real de sua remuneração e impõe a imediata elaboração do Plano de Cargos 

e Carreiras e a definição e implantação de um programa amplo e permanente de 

treinamento e aperfeiçoamento (Voto do Relator, subitem 3.4.1.3); 

9.Que os recursos do Fundef sejam aplicados em órgãos que cuidem exclusivamente 

do ensino fundamental e que seja observado com maior rigor o disposto nos arts. 70 e 

71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo em vista que a 

Secretaria Municipal de Educação utilizou recursos do Fundef para despesas comuns 

à educação infantil e ao ensino fundamental que ultrapassaram o percentual de 75%, 

divisor estabelecido pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundef, entre as citadas modalidades (item 14, Recomendação 20, idem, e 

subitem 5.2.3 da análise da Cad); 

10.Que seja estudada pelo Poder Executivo a possibilidade de alteração da Lei n° 

788/85, que instituiu o Fundo Especial Orçamentário da Procuradoria-Geral do 

Município, para os fins propostos (item 14, Recomendação 25, idem); 

11.Que sejam regularizadas as inconsistências relatadas no Parecer Atuarial no 

tocante à melhoria do Banco de Dados do Município e se proceda a nova Avaliação 

para apurar o valor do Passivo Atuarial, bem como a um trabalho de gerenciamento 

de Passivos e Ativos (item 14, Recomendação 29, idem); 

12. Que o Poder Executivo proceda à contestação, na esfera administrativa ou 

judicial,  do débito imputado à Riotur pelo Serviço de Patrimônio da União-SPU pela 

utilização da Marina da Glória, cuja exploração proporciona benefícios somente à 

empresa nela instalada (item 14, Recomendação 36, idem). Não foram prestados 

esclarecimentos a respeito desta Recomendação;  

13.Que seja observado um melhor detalhamento por região da descrição das 

informações de cada programa constante do Plano Plurianual, de forma a possibilitar 

a análise da eficácia e eficiência da gestão pelos órgãos de controle e melhor 
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demonstrar à sociedade onde serão investidos os recursos públicos (análise da Cad, 

subitem 2.2.3); 

14.Que sejam observados na elaboração das futuras leis de diretrizes orçamentárias 

os pontos ressaltados no subitem 2.3.3 da análise da Cad; 

15.Que sejam estabelecidos nas futuras leis orçamentárias os limites mínimo e 

máximo relativos ao "Incentivo à Cultura", na forma estabelecida na Lei n° 1.940/92 

em seu art. 1°, § 2° (análise da Cad, subitens 2.4.3.1 e 11.3 e item 14 do Parecer 

Prévio às Contas de 2001); 

16.Que os "repasses" sejam segregados em 'correntes' e 'capital' para que seja 

possível um efetivo controle das Despesas de Capital, sem prejuízo do disposto no 

art. 7º da Portaria Interministerial nº 163/2001, com a nova redação dada pela Portaria 

nº 519/2001 (análise da Cad, subitens 3.1.6 e 6.1.1); 

17.Que seja implementado um efetivo controle dos Almoxarifados vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde (análise da Cad, subitem  3.3.3.1.2); 

18.Que seja efetivada a implantação dos Conselhos de Administração e Fiscal do 

Previ-Rio, conforme comentado nos subitens 4.2.1 e 5.10.2.1.2 da análise da Cad; 

19.Que a SMTU efetue a inscrição dos créditos citados no subitem 4.5 da análise da 

Cad em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 212 do Código Tributário Municipal, 

bem como implemente um controle adequado de Bens Móveis, conforme  disposto no 

referido subitem; 

20.Que a Fundação Rio-Águas promova a retenção da contribuição devida ao INSS 

na forma disposta no subitem 4.7 da análise da Cad, evitando incorrer em autuação 

do INSS caso os fornecedores estejam inadimplentes com a Previdência Social; 

21.Que o Fundo Municipal de Saúde providencie a elaboração do Plano de Controle, 

Regulação e Avaliação, bem como dos relatórios detalhados acerca das auditorias 

realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e atenda, também, aos demais 

pontos constantes no subitem 9.4.3.1 da análise da Cad; 

22.Que a Secretaria Municipal de Educação regularize a cessão de escolas do 

Município para o ensino estadual através de instrumento jurídico próprio e com o 

devido ressarcimento de despesas (análise da Cad, subitem 5.2.3) e observe a 

respeito o disposto na Lei municipal nº 1.522, de 29 de dezembro de 1989;  
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23.Que a Secretaria Municipal de Educação efetue o ressarcimento ao Fundef das 

despesas indevidas apontadas pelo Tribunal de Contas do Município no exercício de 

2002 (análise da Cad, subitem 5.2.3); 

24.Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promova com mais presteza a 

transferência dos royalties e das multas ao Fundo de Conservação Ambiental (análise 

da Cad, subitem 5.3); 

25.Que o Fundo de Conservação Ambiental promova a implantação do Projeto 

"Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão das Unidades de Conservação 

Ambiental" desenvolvido em conjunto com a UFRJ, conforme o  Processo nº 

14/003065/01 (análise da Cad, subitem 5.3); 

26.Que, enquanto existir, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 

Município do Rio de Janeiro-Fundet atenda ao contido no subitem 5.5 da análise da 

Cad no que diz respeito ao cumprimento de suas diretrizes e finalidades básicas, bem 

como ao disposto na Deliberação Normativa nº 03/99; 

27.Que os recursos captados junto à Petroquisa (R$ 510.000,00) e à Petrobrás (R$ 

4.699.000,00) em dezembro de 2001 sejam repassados às entidades beneficiadas 

pelo FMDCA de forma mais célere (análise da Cad, subitem 5.8); 

28.Que o Fundo Municipal de Assistência Social passe a enviar ao Conselho 

Municipal de Assistência Social as informações exigidas pelo art. 5º,  III, da Lei 

municipal nº 2.460/96, bem como elabore um controle mais eficaz dos convênios 

firmados (análise da Cad, subitem 5.9); 

29.Que sejam constituídas as reservas técnicas destinadas à cobertura dos 

benefícios previdenciários concedidos e a conceder por parte do FunPrevi (análise da 

Cad,subitem 5.10.1); 

30.Que seja regularizada a divergência identificada no aporte de recursos entre os 

valores constantes no Anexo V do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 

aqueles informados no Balanço Orçamentário do FunPrevi apresentado na Prestação 

de Contas (análise da Cad, subitem 5.10.2.1.1); 

31.Que o FunPrevi regularize o pagamento dos benefícios concedidos após 1º de 

janeiro de 2002, custeados indevidamente com recursos do Tesouro, bem como 

identifique outras situações semelhantes àquelas apontadas no subitem 5.10.2.1.2 da 
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análise da Cad, providenciando sua regularização; 

32.Que as Demonstrações Contábeis das Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista contemplem os requisitos apontados nos subitens 6.1.1, 6.1.2.3, 

6.1.2.5 e 6.6.1.2 da análise da Cad, visando à apresentação de informações 

qualitativamente superiores e ao atendimento às normas e princípios contábeis;  

33.Que os passivos contingenciais, sempre que relevantes, sejam registrados 

contabilmente em atendimento aos princípios contábeis da Prudência e Oportunidade, 

conforme observado no subitem 6.1.2.1 da análise da Cad; 

34.Que seja regularizada a situação do terreno desapropriado em 5 de junho de 2002, 

através do Decreto n° 21.522, no tocante ao valor de sua indenização, bem como ao 

registro contábil no Balanço da Riocop, objeto de comentários nos subitens 6.1.2.2 e 

6.6.1.3 da análise da Cad; 

35.Que se evitem distorções, conforme apontado nos subitens 6.2.1 e 6.2.2 da 

análise da Cad, no tocante à receita prevista e arrecadada; 

36.Que as Demonstrações Contábeis da Riocop passem a evidenciar o real estado de 

liquidação extrajudicial em que se encontra a empresa, conforme apontado no 

subitem 6.6.1.1 da análise da Cad, em atendimento ao princípio contábil da 

Continuidade; 

37.Que seja respeitado o disposto no inciso II do art. 112 da Lei 207/80  (Código de 

Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro), 

combinado com o § 3º do mesmo artigo (análise da Cad, subitem 7.1.2); 

38.Que a Administração Municipal, em conjunto com a Procuradoria-Geral do 

Município, promova um estudo acerca da probabilidade da realização dos créditos 

decorrentes da Dívida Ativa, considerando a legislação aplicável e constituindo uma 

provisão contábil para perdas prováveis que faça refletir nas Demonstrações 

Contábeis do Município o provável valor de realização dos ativos classificados como 

Dívida Ativa, conforme tratado no subitem 7.3.3.1 da análise da Cad; 

39.Que o estudo referido na Recomendação nº 38 examine a possibilidade e 

legalidade da baixa ou cancelamento de créditos do IPTU e do ISS previsivelmente 

incobráveis, por desaparecimento das pessoas físicas e jurídicas por eles 

responsáveis, o qual é freqüente em relação ao ISS, e que desse estudo seja enviada 
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cópia a esta Corte de Contas; 

40.Que seja efetuado um remanejamento dos Programas de Trabalho referentes a 

pagamentos de inativos para a Função Previdência Social (análise da Cad, subitem 

9.1); 

41.Que sejam regularizados os repasses devidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

à Comlurb para o combate e controle de vetores (análise da Cad,  subitem 9.5.1); 

42.Que sejam efetuadas despesas com recursos oriundos das multas de trânsito 

somente nos casos disciplinados no art. 320 do Código Nacional de Trânsito (análise 

da Cad, subitem 10.5); 

43.Que seja considerada na base de cálculo para efeito de apuração do percentual 

aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nos Gastos com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde a arrecadação dos valores relativos aos impostos 

inscritos em Dívida Ativa Tributária, considerando-se principal e acessórios, conforme 

observado nos subitens 11.1.1 e 11.2.2, bem como os recursos provenientes da Lei 

Complementar federal nº 87/96. (análise da Cad, subitem 11.2.1); 

44.Que nos demonstrativos do cálculo da aplicação na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino e nos Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, 

em atendimento à Emenda Constitucional nº 29/2000, não sejam incluídas as 

Despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o exposto nos subitens 11.1.4 e 

11.2.4 da análise da Cad; 

45.Que sejam observadas as normas da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao 

preenchimento do Anexo XVI constante do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual deverá ser 

considerada a Despesa Liquidada, de acordo com o observado no subitem 11.2.6 da 

análise da Cad; 

46.Que seja observado o disposto na Portaria STN 212/01 no que diz respeito à 

correta classificação da receita referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, que 

deve ser considerada como Receita Tributária, Código 1112.01.30, e não como 

Transferência Intergovernamental, Código 1721.01.04, como vem fazendo o 

Município;  

47.Que seja realizado um levantamento do montante de recursos correspondentes à 
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não atualização monetária dos precatórios em 2002 e, de acordo com a sua 

relevância, se efetue o adequado registro contábil. A atualização monetária está 

prevista no § 1º do art. 100 da Constituição Federal e deve, portanto, tornar-se 

obrigatória no Município (análise da Cad, subitem 13.5.2); 

48.Considerando o disposto no subitem 14 da análise da Cad, Recomendação 28 do 

Parecer Prévio às Contas de 2001, é cabível que seja estudada a extinção do FMDU, 

tendo em vista que o processo de revitalização mencionado pela SMU consiste 

apenas em repassar os recursos deste para o FMH; 

49.Que seja disponibilizada ao Tribunal de Contas pela Controladoria Geral do 

Município a base de dados do Sistema Fincon, bem como seja restabelecido o acesso 

desta Corte aos Relatórios referentes a "meses fechados" disponíveis no Sistema 

(análise da Cad, item 15.1); 

50.Que seja disponibilizada ao Tribunal de Contas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda senha para consulta às contas do Município via internet (análise da Cad, 

subitem 15.2.1), bem como acesso do Tribunal ao Sistema de Arrecadação (análise 

da Cad, subitem 15.2.2). 

51. Que, além do Recomendado em relação à SMTU e à Cet-Rio, o Poder Executivo 

promova o levantamento e quantificação das necessidades de pessoal de seu Quadro 

Permanente, para o fim de provê-lo mediante a convocação de concurso público de 

provas ou de provas e títulos (Voto do Relator, subitem 3.3.2.4); 

52. Que o Senhor Prefeito avoque diretamente a busca de solução para o problema 

da dívida fiscal, principalmente a de natureza previdenciária, das Empresas Públicas 

e Sociedades de Economia Mista do Município, para que estas não sejam atingidas 

pelas restrições previstas no art. 195, § 3º, da Constituição da República (análise da 

Cad, subitem 6.1.2.1.), bem como determine a realização de estudo sobre o 

crescimento do endividamento desses entes do Município, que se revela preocupante 

(análise da Cad, subitens 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.2 e 6.4.4); 

53. Que a Secretaria Municipal de Fazenda elabore programas próprios e específicos 

de fiscalização na área do IPTU e do ISS, para execução mediante maior interação 

dos servidores das categorias funcionais Fiscal de Rendas e Fiscal de Atividades 

Econômicas, cujo desempenho integrado repercutirá em aumento da arrecadação 
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(Voto do Relator, subitem 2.1.1.6.1); 

       54.Que o Município promova a revisão dos valores da Taxa de Autorização de 

Publicidade (Código Tributário Municipal, arts. 125 a 132), cujos valores são baixos e 

na maior parte irrisórios, como admitido pela Coordenadoria de Licenciamento e 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda/Secretaria Municipal de Governo, e 

não proporcionam uma arrecadação de receita compatível com a poluição visual 

imposta à Cidade pelos engenhos publicitários (análise da Cad, fls. 328 e 329 do 

Processo nº 40/2.522/2003); 

 55.Que o Município inclua nos editais de concorrência para a contratação de 

serviços de locação de veículos ou de outros serviços que contenham o seu uso 

disposição sobre a obrigatoriedade de licenciamento no Município do Rio de Janeiro 

dos veículos utilizados na execução do respectivo contrato. 

 

            OPORTUNIDADES DE MELHORIA: 

 

 1.Que a Secretaria Municipal de Educação procure resolver a carência de 

professores  na rede municipal de ensino ( análise da Cad, subitem 5.2.3); 

 2.Tendo em vista que várias Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista possuem parte expressiva de seu quadro funcional regida pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos, principalmente a Riourbe, que seja realizada uma análise da 

viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades (análise da Cad, item 6); 

3. Que sejam estimulados a coleta seletiva e o processo de reciclagem de 

materiais, abordados nos subitens 9.5.2 e 9.5.3 da análise da Cad, visando a reduzir 

a quantidade de lixo destinado a aterros ou usinas de compostagem, tendo em vista 

que o reaproveitamento das matérias- primas reduz a exploração dos recursos 

naturais e a quantidade de lixo encaminhada à disposição final, além de gerar renda 

para as pessoas envolvidas e contribuir para a minimização de problemas sociais; 

 4.Que se efetuem estudos visando à reorganização do sistema de transporte 

coletivo na Cidade, a fim de possibilitar  melhor ordenamento do tráfego e o estímulo 

ao uso do transporte coletivo (análise da Cad, subitem 9.16), e que tais estudos 

considerem a possibilidade de implementação do chamado VLT (veículo leve sobre 
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trilhos) e, como cogitado pela atual Administração, o bonde moderno na área central 

da Cidade e em áreas periféricas, como a Baixada de Jacarepaguá e, nesta, 

especialmente a Barra da Tijuca.  

 
Finalmente convém destacar que, em 23/06/2003 foi publicado no D.O.RIO o Decreto 
23.032, de 20/06/2003, que estabelece o seguinte: 
 
"Art. 1.º Dá conhecimento a toda Administração Municipal do PARECER PRÉVIO do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as contas do Município 
relativas ao ano de 2002 - Anexo Único. 
Art. 2.º As RECOMENDAÇÕES contidas no Parecer Prévio no Anexo Único são 
consideradas objetivos da Administração Municipal e seus desdobramentos devem 
ser informados a Controladoria Geral do Município". 
 
 

7.5. Inspeções 

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2003 
(040/000214/2003), foram realizadas as seguintes Inspeções: 
 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Especial de Desen. Econômico, Ciência e Tecnlogia - SEDECT, 
Procuradoria Geral do Município do RJ - PGM e Empresa de Turismo do Município do 
Rio de Janeiro S/A - RIOTUR. 
Abril: Gabinete do Prefeito - GBP, Secretaria Especial de Projetos Especiais - SEPE 
e Empresa Municipal de Vigilância - EMV. 
Maio: Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - SMTB, Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF e Centro Internacional Riotur S/A - RIOCENTRO. 
Junho: Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO, Secretaria Especial de 
Turismo - SETUR e Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Julho: Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - EMAG, Secretaria Municipal de 
Administração - SMA e Fundação João Goulart - FJG.  
Agosto: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, Secretaria Municipal de Governo - 
SMG e Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS. 
Setembro: Controladoria Geral do Município - CGM e Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV. 
Outubro: Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO e 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Novembro: Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE e Secretaria 
Municipal do Trabalho - SMTB. 
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2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Fundação Instituto de Geotécnica do RJ - GEO-RIO. 
Abril: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO. 
Maio: Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS e 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ. 
Junho: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
Julho: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
Agosto: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos/ Coordenadoria Geral de 
Conservação e Coordenadoria Geral de Projeto - SMO/CGC e SMO/CGP.  
Setembro: Empresa Municipal de Urbanismo - RIOURBE. 
Outubro: Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-
RIO, Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Fundação Instituto 
das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS. 
Novembro: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal das Culturas - SMC e Fundação Municipal Lar Escola 
Francisco de Paula - FUNLAR. 
Abril: Secretaria Municipal de Educação - SME e Fundação Planetário da Cidade do 
Rio de Janeiro - PLANETÁRIO. 
Maio: Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE/FUNDAÇÃO RIO e Empresa 
Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO. 
Junho: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO. 
Julho: Secretaria Municipal de Educação - SME e Distribuidora de Filmes S/A - 
RIOFILME. 
Agosto: Secretaria Municipal das Culturas - SMC e Empresa Municipal de Multimeios 
Ltda - MULTIRIO. 
Setembro: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO. 
Outubro: Secretaria Municipal de Educação - SME e Instituto Municipal de Arte e 
Cultural - RIOARTE. 
Novembro: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e Distribuidora 
de Filmes S/A - RIOFILME. 
 
 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Abril: Tribunal de Contas do Município do Rio de janeiro - TCMRJ e Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer - SMEL. 
Maio: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Junho: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Julho: Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ, 
Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI e Secretaria Especial de Promoção e 
Defesa dos Animais - SEPDA. 
Agosto: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Setembro: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL e Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS. 
Outubro: Fundação Rio-Esportes - FRE. 
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Novembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Abril: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Maio: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro -PREVI-RIO. 
Junho: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO e Instituto de 
Previdência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
Julho: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência do 
Município do RJ - PREVI-RIO. 
Agosto: Câmara Municipal do RJ - CMRJ. 
Setembro: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR e Instituto Municipal de Arte 
e Cultura - RIOARTE. 
Outubro: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
Novembro: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO e Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC. 
Abril: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Fundação Parques e 
Jardins - FPJ e Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP. 
Maio: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Fundação 
Jardim Zoológico - RIO-ZOO. 
Junho: Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU. 
Julho: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR e Fundação Parques e Jardins - 
FPJ. 
Agosto: Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ - CET-RIO e Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
Setembro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, Superintendência 
Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 
Passos - IPP. 
Outubro: Fundação Jardim Zoológico - RIO-ZOO. 
Novembro: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e Fundação Parques e 
Jardins - FPJ. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Março: Fundo de Manut. Des. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag. - FUNDEF, 
Procuradoria Geral do Município do RJ - PGM/Fundo Orçamentário Especial - FOE, 
Controladoria Geral do Município - CGM/LRF, Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
Fundo Especial de Previdência do Mun. do RJ - FUNPREVI e Companhia Municipal 
Conservação e Obras Públicas - RIOCOP. 
Abril: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 
CMRJ, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - F.RIO, Instituto Municipal de 
Arte e Cultura - RIOARTE e Fundação Parques e Jardins - FPJ. 
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Maio: Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - FMDU, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do 
Rio de Janeiro - FUNDET, RIO ESPORTES, Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Social - FUNDO RIO e Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de 
Janeiro - GEO-RIO. 
Junho: Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - FMDCA, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo de 
Conservação Ambiental - FCA, Fundo de Mobilização de Esportes Olímpicos - FMEO, 
Fundação João Goulart - FJG e Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - 
IPP. 
Julho: Fundo de Manut. Des. do Ensino Fund. e Valoriz. do Mag. - FUNDEF, 
Fundação Jardim Zoológico - RIO-ZOO, Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - 
MULTIRIO e Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. 
Agosto: Instituto de Previdência do Município do RJ - PREVI-RIO/Fundo Especial de 
Previdência do Mun. do RJ - FUNPREVI, Fundação Municipal Lar Escola Francisco 
de Paula - FUNLAR, Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Distribuidora 
de Filmes S/A - RIOFILME.  
Setembro: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, Empresa Municipal de 
Informática S/A - IPLANRIO, Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Procuradoria Geral do 
Município do RJ - PGM/Fundo Orçamentário Especial - FOE. 
Outubro: Controladoria Geral do Município - CGM, Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Empresa Municipal de Artes Gráficas - 
IMPRENSA DA CIDADE, Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - 
PLANETÁRIO e Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Novembro: Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, Desenvolvimento e 
Valorização do Magistério - FUNDEF, Fundo Municipal de Saúde - FMS, Empresa 
Municipal de Vigilância - EMV, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de 
Janeiro - CET-RIO e Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro -
RIOCENTRO S/A. 
 
 
COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias nos permitem, no contato direto com os órgãos 
inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas 
oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até 
desconhecimento da legislação. 

Uma dificuldade constante nas Inspeções é a falta de espaço físico nos órgãos para 
instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O 
desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, 
mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função 
pedagógica. 

A partir de 1999, esta SCE passou a acompanhar de forma mais intensa a execução 
dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, 
proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos 
órgãos visitados. 
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Atualmente nossas Inspeções Ordinárias são alicerçadas em um método voltado para 
verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz 
por parte desta SCE. 

 
INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao ano de 2003, destacamos as seguintes: 
      
040/007349/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Avaliar, através de auditoria operacional, a execução dos projetos Feliz 
Idade, Gol de Placa, Viva Vôlei e Navegar, que recebem apoio financeiro. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/007313/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito, em 
outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/convênios. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: não observância ao art. 403 do RGCAF e a ausência 
de menção dos valores estimados da licitação nos respectivos avisos publicados no 
Jornal "O Povo", não cumprimento de exigência quantificada/especificada em edital 
(peças para serviços de manutenção de elevadores); quantitativo de funcionários 
disponibilizados para prestação de serviços menor do que previsto em cláusula 
contratual; ausência de planilha de controle de compras de materiais para  
manutenções corretivas dos equipamentos e sistemas prediais no Palácio da Cidade.  
Retorno de diligência.  Esclarecimentos insuficientes. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 04.08.2003. 
 
040/007309/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação das deficiências apontadas na Inspeção Ordinária realizada 
pela 4ª IGE em 2001 (Proc. 40/4837/2001); análise das despesas efetuadas através 
do Fundo Rotativo de Caixa; inspeção no almoxarifado, conforme Resolução CGM nº 
365/01; inspeção no controle de bens tangíveis e intangíveis, conforme Resolução 
CGM nº 149/98; análise dos processos referentes a concessão de diárias e prestação 
de contas de adiantamentos; análise dos instrumentos firmados através de licitação 
na modalidade convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela 
Deliberação TCM 127/99. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24.03.03 
 
040/007274/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Comunicação Social - SECS, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  almoxarifado; bens móveis; 
movimentação do Suprimento de Fundos;  execução de contratos e 
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pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/007205/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos/Coordenadoria Geral de Conservação - SMO/CGC, em 
agosto/2003. 
OBJETIVOS: Teve como base Visita Técnica efetuada na 17ª Divisão de 
Conservação da CGC, em 21/05/2003, cuja conclusão foi no sentido da necessidade 
de se examinar com minúcia alguns itens, dentre os quais destacam-se: 
1) A compatibilidade do volume entregue, especificado nas requisições de massa 
asfáltica, com a sua utilização (nos locais de aplicação de CBUQ); 
2) O controle do pessoal e relação dos mesmos com os serviços executados; 
3) A utilização efetiva da mão-de-obra e equipamentos na quantidade especificada na 
medição posterior; 
4) O controle dos serviços executados diariamente. 
 OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/007029/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Vigilância S.A. - Guarda Municipal, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar: execução de contratos selecionados e 
pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO:  Processo em tramitação. 
 
040/006993/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação;  almoxarifado; bens móveis; execução de 
contratos/convênios e verificação de pendências/regularização de impropriedades 
apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006980/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMAC, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral 
COMENTÁRIOS: Solicitação de esclarecimentos acerca de diversas insuficiências 
detectadas nos contratos de "serviços de gestão do Parque Municipal Natural da 
Serra do Mendanha", "serviços gerais de conservação das instalações e áreas verdes 
do Parque Municipal Ecológico da Prainha" e "serviços de recuperação ambiental e 
execução de obras de implantação dos equipamentos públicos que compõem o 
projeto ECO-ORLA".  
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramtição. 
 
040/006926/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela CAD, no Fundo Municipal de Saúde, em 
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setembro/2002. 
OBJETIVOS: Inspeção de amplo alcance, que além de envolver aspectos financeiros, 
envolveu também auditoria de desempenho operacional. Para tanto, encontrou-se 
dividida em duas partes: 
I - Auditoria Financeira - despesas a pagar, E. C. nº 29/00 e os repasses da SMS para 
a COMLURB, referentes ao combate à dengue.  
II - Auditoria de Desempenho Operacional - Ações de Imunizações - O objetivo foi 
contribuir para o melhor desempenho da Secretaria Municipal de Saúde por meio da 
implementação de recomendações, com ênfase na qualidade do produto final posto à 
disposição do público, representado pelo quantitativo de pessoas imunizadas com 
vacinas de qualidade. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante elaborou diversas recomendações a serem 
observadas pela SMS visando à obediência de aspectos da economicidade, eficiência 
e eficácia da gestão. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/006925/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOFILME - Distribuidora de 
Filmes S.A, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis, almoxarifado, administração, 
tesouraria e fundo fixo de caixa. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido diligência, dentre as quais destaca-se a autorização de 
despesa após a realização do evento correspondente, em desacordo com o artigo 
114, do RGCAF. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/02/03. 
 
040/006717/2002 
Inspeção Ordinária realizada na RIOURBE, em outubro/2002. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção realizada pela 6ª Inspetoria, que abrangeu a 
execução de contratos de obras, foram detectados indícios de 
impropriedades/irregularidades, dentre os quais pode-se destacar: 
- Falta de planejamento na contratação das obras. Constatou-se que esta empresa 
tem elaborado os seus projetos básicos de forma superficial, gerando orçamentos 
imprecisos, o que contraria o disposto no artigo 6º da Lei de Licitações. Exemplo: 
contrato de obras na Creche Falet, no qual foram realizadas as licitações sem a 
previsão do serviço de contenção do canal que corta o terreno, sendo necessária a 
mudança no local da obra; 
- Verificou-se, em todas as obras visitadas, que os empregados das empresas 
contratadas não utilizavam equipamento de proteção individual.   
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/02/03. 
 
040/006594/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS (S/CIN/CAL - 
Almoxarifado Central), em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar as transferências de medicamentos, o estado atual das obras 
do almoxarifado central e a operacionalização do Projeto Remédio em casa. 
COMENTÁRIOS: Foram detectadas as seguintes situações: saída de medicamentos 
da S/CIN/CAL que não contém registros nas unidades destinatárias; atraso na 
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elaboração do projeto de reforma dos prédios; falta de treinamento de pessoal 
(remédio em casa) 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08.10.03 
 
040/006539/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
SMF em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da evolução da dívida pública, das aplicações 
financeiras feitas pelo município e o levantamento de fatos relevantes ocorridos no 
exercício de 2002, relativos ao ITBI e ISS. 
COMENTÁRIOS: A CAD em sua conclusão sugere o encaminhamento à SMF a fim 
de aquela Secretaria prestasse os esclarecimentos necessários acerca dos pontos 
levantados, bem como informasse o porquê do não atendimento das solicitações 
desta Corte de Contas durante a inspeção, nos termos do art. 27 da Lei n.º 289/81. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/006493/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Controladoria Geral do 
Município - CGM, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  almoxarifado;  bens móveis;  
movimentação do suprimento de fundos;  execução de contratos e 
pendência/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006334/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - SMG, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  sistema descentralizado de 
fundos;  almoxarifado;  bens móveis de RA's e Subprefeituras;  execução de contratos 
e pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17.12.2003. 
 
040/006284/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda- SMF,  em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos e pendências/regularização de 
impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17.12.2003. 
 
040/006224/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos, sistema descentralizado de pagamento e 
execução de termos. 
OBSERVAÇÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/12/2003 
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040/006206/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do processo de aquisição, armazenagem e distribuição de 
material médico-cirúrgico; da chegada ao destino dos materiais  expedidos pela 
S/CIN/CAL; das condições de fornecimento dos itens solicitados através de ações 
judiciais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/006189/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU, em  setembro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos e contratos firmados através de dispensas e 
inexigibilidades, conforme Deliberação 127/99 e verificação da adequação à Portaria 
TR/SMTU/PRE nº 98/2000, que estabelece rotinas para recolhimento e liberação de 
veículos apreendidos. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 15/12/2003. 
 
040/006170/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação de contratos e obras dos Programas: Favela-Bairro, 
Bairrinho e Morar Legal.  
Decisão: Processo em tramitação. 
 
040/005934/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal  de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Análise dos Contratos de locação de veículos, bem como verificação " in 
loco" do Programa de recolhimento de lixo reciclável. 
COMENTÁRIOS: A administração do Centro de Seleção de lixo Reciclável de 
Botafogo está a cargo da Cooperativa Six Qualit, selecionada através de chamamento 
público.  
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 10/12/2003. 
 
040/005926/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela CAD no FUNDEF, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a correta contabilização e emprego dos recursos do FUNDEF. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório à Secretaria Municipal de 
Educação para que prestasse os esclarecimentos a respeito dos pontos levantados 
em auditoria. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/005821/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos Contratos lavrados pelo órgão; do Almoxarifado 
(procedimentos de controle) e dos Bens Móveis (registro, controle e inventário). 
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OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005780/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial da 
Terceira Idade - SETI, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Análise da execução orçamentária, dos instrumentos contratuais, dos 
pagamentos efetuados, dos registros de bens móveis, do almoxarifado e dos 
processos não remetidos a esta Corte por força da Deliberação nº 127/99 e do 
suprimento de fundos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005720/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro - CMRJ, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de agosto de 
2003. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/005672/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FCA - SMAC, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a correta contabilização e emprego dos recursos do FCA. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório á CGM e a SMAC para que 
prestassem os esclarecimentos necessários sobre os pontos levantados, entre eles: 
• demora injustificada na transferência dos repasses referentes aos royalties e às 

multas, uma vez que eles ingressam mensalmente nas contas da SMAC; 
• a CGM está registrando os valores dos royalties e das multas devidas ao FCA nos 

balancetes de sub-rubricas, como se estes fossem receitas do Fundo, sem que 
estes mesmos valores tenham ingressado em suas contas. 

· Sugeriu, ainda, que fosse disponibilizada pela SMF uma senha para que o 
TCMRJ tenha acesso as contas dos Fundos via internet. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/005600/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais -SEPDA, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Análise da execução orçamentária; dos instrumentos contratuais 
celebrados; análise dos pagamentos efetuados; das projetos do órgão junto à 
Sociedade; verificação dos controles dos bens tangíveis e não tangíveis em 
conformidade com a Resolução CGM nº 415/02; da existência de materiais de 
consumo e permanente nos almoxarifados,  bem como  a movimentação e controle 
dos mesmos, conforme Resolução CGM 365 de 27/12/01; análise dos instrumentos 
firmados através de licitações nas modalidades convite, dispensa, inexigibilidade e 
outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 127/99. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/11/03 
 
040/005565/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
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Educação - SME, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado, bens móveis e sistema descentralizado de 
pagamento.  
COMENTÁRIOS: A comissão de inspeção observou o estoque de 35.683 revistas 
oriundas da Multirio no Almoxarifado Central da SME, sem a devida justificativa e a 
constatação de furtos em algumas escolas, cujos registros não obedeceram o 
preceituado nos artigos 31 e 32 da Resolução CGM nº 415/02. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/11/2003. 
 
040/005555/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação no sistema operacional de obtenção de receitas; aplicação 
de recursos destinados ao PROMAT; impacto da aplicação dos conceitos 
apresentados no estudo de modernização administrativa feito pela empresa 
Boucinhas & Campos; implementação de recomendações do Relatório Final de CPI 
da CMRJ. 
COMENTÁRIOS: Requeridas informações sobre: a) existência de restrições sobre 
disponibilidade de dados considerados sigilosos que possam limitar futuras inspeções 
pontuais sobre arrecadação;  b) situação atualizada das implementações efetuadas 
pela Coordenadoria do ISS relativas às recomendações sugeridas por Boucinhas & 
Campos; c) providências tomadas referentes às recomendações contidas no Relatório 
Final da CPI que apurou denúncias sobre o caso "Máfia do IPTU". 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/11/2003. 
 
040/005554/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal Artes 
Gráficas S.A. - Imprensa da Cidade, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificar: a execução de termos contratuais;  procedimentos pertinentes 
ao Departamento de Pessoal, Almoxarifado, Bens Móveis e Tesouraria;  efetuar 
levantamento de bens furtados da sede da empresa, verificando a existência de 
seguro para proteção do patrimônio público. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005553/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Informática S.A., IPLANRIO em junho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento da despesa e a realização de licitações;  processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação; almoxarifado; bens móveis; execução de contratos e 
regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
DECISÃO:  Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
17.11.2003. 
 
040/005418/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação João Goulart - 
FJG, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
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empenhamento de despesa e à realização de licitações;  processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação;  fundo fixo;  bens móveis, almoxarifado e execução de 
contratos/convênios. 
COMENTÁRIOS:  Constatou-se:  a) o órgão não vem utilizando o menor preço 
pesquisado para estimar  valor da licitação;  b) fundamentação legal equivocada; c) 
ausência da comprovação da notória especialização de profissionais contratados;  d) 
ausência de designação formal de responsáveis para fiscalização de contratos; e) 
execução contratual em desacordo com previsão pactuada;  f) descumprimento do 
disposto no Decreto nº 17.907/99 (reserva de percentual para portadores de 
deficiência física) e art. 115 do RGCAF. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01.12.2003. 
 
040/005348/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico-
RIOZOO, em agosto/2002. 
OBJETIVOS:Avaliação geral.  
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE verificou a necessidade de retorno para que a 
jurisdicionada remeta a documentação solicitada, na inicial.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/09/2003. 
 
040/005332/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda - MULTIRIO, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado e bens móveis. 
COMENTÁRIOS: A comissão de inspeção observou que diversos bens constantes do 
Registro de Inventário Permanente não estavam nos locais indicados. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/11/2003. 
 
040/005330/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FUNDEF, em Julho/2003. 
OBJETIVOS: Elaborar uma auditoria de desempenho de natureza operacional em um 
programa desenvolvido com recursos do referido fundo.Tendo sido escolhido o 
Programa Municipal de Informática Educativa, devido à relevância e importância do 
desenvolvimento da informática no âmbito da educação. 
OBSERVAÇÃO:  Processo em tramitação 
 
040/005322/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO (Coordenadoria Gerais de Obras - CGO e de 
Projetos - CGP), em julho/2002. 
OBJETIVOS: Análise dos termos, almoxarifado e execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Recomendado à SMO: a distinção no orçamento entre os seus 
serviços e os da RIO-URBE; uma definição mais precisa dos estudos de sondagem 
nos projetos básicos dos contratos de obras de canalização da Bacia de Jacarepaguá 
para evitar aditamentos; a discriminação dos endereços das obras de arte, objeto de 
manutenção, nos contratos da CGP e evitar  transfigurações dos objetos contratuais 
como foi o caso do contrato de obras na Av. Brasil. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação, na Sessão de 08.12.03. 
 
040/005152/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Conservação Ambiental - FCAMB, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Visitas às Unidades de Conservação com observações sobre o seu 
estado atual;  Acompanhamento junto à Patrulha Ambiental na fiscalização da Lagoa 
e do Canal de Marapendi;  Acompanhamento da fiscalização da 4ª ETR na apuração 
de denúncias sobre corte de árvores e aplicação de multas;  Notícias da imprensa do 
Município do Rio de Janeiro sobre o estado ambiental crítico em que se encontra a 
Lagoa e o  Canal de Marapendi. 
COMENTÁRIOS: Foi verificado  o Projeto de "Desenvolvimento de Instrumentos de 
Gestão das Unidades de Conservação Ambiental", que terá entre os produtos finais 
Planos de Manejo de Unidades de Conservação. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/11/2003. 
 
040/005111/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Análise de  programas especiais desenvolvidos pela FPJ (projeto Rio-
Horta, programa Adoção de Áreas Verdes, projeto embrião de praças, projeto Rio 
Flores) 
OBSERVAÇÃO:  Processo baixado em diligência em Sessão de 03/11/2003. 
 
040/005099/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção à Dependência Química - SEPQD, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Análise dos instrumentos contratuais celebrados; dos pagamentos 
efetuados; dos projetos do órgão junto à Sociedade;Verificação dos controles dos 
bens tangíveis e não tangíveis em conformidade com a Resolução CGM nº 415/02; 
verificação da existência de materiais de consumo e permanentes em almoxarifado e 
sua movimentação, análise dos instrumentos firmados através de licitações nas 
modalidades convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela 
Deliberação TCM nº 127/99, bem como os relativos às diárias; análise dos processos 
referentes à concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/004979/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE e na FUNDAÇÃO RIO, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos (incentivo fiscal e apoio financeiro) e execução de 
termos. 
COMENTÁRIOS: A comissão de inspeção detectou algumas imperfeições nas 
prestações de contas dos apoios financeiros. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/10/2003. 
 
040/004948/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
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Município do Rio de Janeiro, RIOTUR em junho/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos contratos/despesas relativos ao 
Carnaval/2003. 
COMENTÁRIOS:  Constatou-se:  a) ausência de prestações de contas de alguns 
termos examinados;  b) falta de documento comprovando devolução de cauções;  c) 
ausência de documento de aprovação da execução dos serviços pela Diretoria de 
Operações da ROTUR, fiscalizadora dos contratos.  Requeridos esclarecimentos 
quanto à diferença de valor referente a iluminação para o Carnaval/2002 X 
Carnaval/2003, considerando que o contrato principal manteve-se no mesmo patamar 
de valor.  Sugerida recomendação que próximos contratos com a LIESA prevejam 
percentuais de multa e/ou mora para devoluções de adiantamento em atraso. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão de 04.08.2003. 
 
040/004947/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Análise de procedimentos, verificação dos processos seletivos das 
Organizações de Sociedade Civil (OSCS), apoios nutricionais e prestações de contas; 
execução de termos e verificação de possíveis falhas nos programas de atendimento 
à população de rua, em face da CPI instaurada pela Câmara Municipal. 
COMENTÁRIOS: A comissão de inspeção visitou diversas entidades que possuem 
convênios com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, 
detectando diversas imperfeições na execução dos termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/2003. 
 
040/004781/2001 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em outubro/2001. 
OBJETIVOS: Verificação geral. 
COMENTÁRIOS: Os autos retornaram de diligência e, em razão da proximidade de 
nova inspeção ordinária, foram auferidas informações e documentos que ainda se 
faziam necessários.  A resposta do órgão em relação à questão envolvendo o prédio 
da Rua da Conceição não foi considerada satisfatória. Sugerida a apuração de 
responsabilidade: pela mudança do DPM para a Rua da Conceição, antes da 
aceitação provisória, bem como a apuração de todos os gastos de natureza corrente 
com a mesma, juntando documentação comprobatória;  pelo não retorno do DPM ao 
prédio após a conclusão dos reparos, assim como pela nova destinação do imóvel, 
tendo em vista o montante de recursos desembolsados e o valor do aluguel que 
deixou de ser economizado. 
DECISÃO:  O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14.07.2003. 
 
040/004616/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos: - faturas referentes aos convênios de assistência 
educacional e nutricional às creches municipais; execução dos convênios; verificação 
"in loco" das unidades escolares e creches municipais, notadamente quanto ao 
fornecimento de merenda e averiguação da mesma questão em 04 escolas 
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especificamente em virtude de denúncia veiculada pela imprensa (jornal "O Dia", de 
16/05/2003).  
COMENTÁRIOS: Divergências entre o efetivo constatado "in loco" e o número de 
funcionários das Organizações de Sociedade Civil em três creches, e ao não repasse, 
pelas Organizações, de vale transporte aos funcionários de duas creches. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/09/2003. 
 
040/004604/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos contratos de locação de ambulâncias, 
engenharia clínica, manutenção de ar condicionado, sistema de energia elétrica e do 
Programa de Fitoterapia. 
COMENTÁRIOS: Foram detectadas diversas falhas na execução dos serviços 
inspecionados. Com relação à engenharia clínica, em função do apurado na inspeção, 
houve a anulação do certame licitatório em curso para este tipo de serviço, por seu 
custo estimado encontrar-se elevado. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/09/2003. 
 
040/004583/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro - CMRJ, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Verificar os termos que por força da Deliberação TCM 127/99 não foram 
remetidos a esta Corte; as rotinas do almoxarifado e o controle de bens móveis, 
segundo a legislação vigente; a concessão de diárias e adiantamentos; a execução 
contratual; a solução para os problemas observados na inspeção anterior 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/03 
 
040/004439/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em Julho/2003. 
OBJETIVOS: Reconhecer a legalidade das concessões de Pensão anteriores a 
20/12/2002.  
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/09/2003. 
 
040/004434/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico-
RIOZOO, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 15/10/2003. 
 
040/004347/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas - RIO-ÁGUAS, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos lavrados pelo órgão, inclusive com inspeção in 
loco. 
DECISÃO: Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão   
29/09/03. 
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040/004346/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Energia e Iluminação - RIOLUZ, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos lavrados pelo órgão, inclusive com inspeção in 
loco, com destaque para o contrato de comodato nº 05/2003, firmado com a 
Fundação Roberto Marinho, para a viabilização do Projeto Cristo Redentor. 
Decisão: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/08/03. 
 
040/004233/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMTbR, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos convênios nºs 19/02 e 26/02, bem como dos 
procedimentos relativos ao almoxarifado, bens móveis, sistema descentralizado de 
pagamentos, licitações e despesas não licitadas. Reexame do proc. 01/180/2002 a 
fim de constatar procedimentos adotados pelo órgão. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: a) aquisição de material com valor superior ao 
pesquisado; b) fracionamento de despesa; c) recursos  não aplicados no devido 
projeto;    d) impropriedades na execução de convênio selecionado (plano de trabalho 
divergente;  pagamento de bolsa auxílio sem previsão contratual;  ausência, na 
SMTbR, de relatórios comprovando o desenvolvimento do projeto; adquiridas pela 
SMTbR 500 cartilhas a serem utilizadas no Programa Rio Capacitação Zona Oeste 
(art. 24, II), fato desconhecido pela coordenadora do projeto). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24.09.2003.         
 
040/004232/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Turismo,  SETUR em junho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento da despesa e realização de licitações;  processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação; almoxarifado; bens móveis e execução de 
contratos/convênios. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 10.12.2003. 
 
040/004103/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo-SMU, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 18/08/2003. 
 
040/004057/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no RIOCENTRO, em 
maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral, incluindo execução de contratos e termos de 
permissão de uso, departamento pessoal e tesouraria. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: pagamentos pela locação de uso dos Pavilhões 
realizados com atraso, sem o devido pagamento dos encargos de multa e mora 
proporcionais previstos;  desrespeitado intervalo mínimo entre o pagamento da 
caução e início da montagem, previsto no Regulamento Geral;   autorização do Corpo 
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de Bombeiros concedida em prazo contrariando o Regulamento Geral; Pavilhões 
apresentando goteiras e vazamentos em dias de chuva, com reclamação dos 
expositores; contratos emergenciais em razão de morosidade administrativa para 
realização de certame licitatório; fracionamento de despesa;  acréscimo de 100% nas 
horas extras quando o Acordo Coletivo previa 50%. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20.08.2003. 
 
040/003941/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de maio de 
2003. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2003 
 
040/003905/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer - SMEL, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Análise dos procedimentos referentes aos apoios financeiros; execução 
operacional dos termos;·verificação das normas e procedimentos do almoxarifado, de 
acordo com a Resolução CGM nº 365/2001;verificação do registro, do controle e da 
inventariação dos bens patrimoniais, de acordo com a Resolução CGM nº 149/98. 
COMENTÁRIOS : Destacamos as falhas verificadas na execução de convênios, a 
saber : falta de registro dos profissionais no Conselho Regional de Educação Física; 
ausência de comprovação de que os funcionários são cooperados; ausência de 
relação dos prestadores de serviço com respectivas remunerações e carga 
horária,dentre outras. 
DECISÃO : O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/09/2003. 
 
040/003897/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda - MULTIRIO, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos, fundo fixo e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Razões para a não celebração de processo licitatório visando 
contratar o pessoal terceirizado ao invés de contratação por dispensa, e quais 
procedimentos estão sendo tomados visando agilizar a realização do concurso 
público. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2003. 
 
040/003896/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro, em abril de 2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos, execução de termos, almoxarifado e bens 
móveis. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de esclarecimentos sobre o prazo de realização da 
cobrança de despesas de água e energia junto as permissionárias. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2003. 
 
040/003853/2003 
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Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - CGO, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificação de obras do Programa Rio Comunidade e dos contratos 
912/2002 e 825/2002, que haviam sido objeto de visitas técnicas. 
DECISÃO: Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão   
01/09/03. 
 
040/003756/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e 
Jardins-FPJ, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral, com verificação da execução de contrato para o Parque 
da Cidade, tendo em vista matéria do Jornal O Globo de 03/04/2003. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 15/10/2003. 
 
040/003690/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social, em julho/2002. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho de 
2002. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/02/2003.                                      
 
 
040/003621/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Superintendência Municipal 
de Transportes Urbanos-SMTU, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 18/08/2003. 
 
040/003620/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana-COMLURB, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 27/08/2003. 
 
040/003531/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Vigilância S.A. - Guarda Municipal, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos procedimentos pertinentes ao Departamento Pessoal, 
Almoxarifado e Bens Móveis. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se:  a) que não havia relação atualizada dos bens 
móveis, em desacordo com a legislação vigente; b)  cadastro de bens patrimoniais 
desatualizado quanto aos registros e valores;  c) utilização por particular, ABN Banco 
Real, de área  nas instalações da empresa  sem o devido pacto formal; d) acordo 
coletivo de trabalho vencido; e) demissão de funcionária, que exercia função 
gratificada e ostentava condição de estabilitária, mercê de  funções sindicais, 
ocasionando ação trabalhista que poderá gerar ônus para a empresa devido às 
multas rescisórias que poderão ser aplicadas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27.08.2003. 
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040/003374/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda, SMF em maio/2002. 
OBJETIVOS: Verificar: pendências do relatório de inspeção de 2001;  regularidade de 
diversos Termos de Permissão e Concessão de Uso de imóveis municipais, 
focalizando o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto à 
encargos e/ou remuneração pelos permissionários. 
COMENTÁRIOS: Na sessão de 26.08.2002, os autos foram baixados em diligência 
visando à regularização de impropriedades apontadas no relatório. Em retorno, 
constatou-se que o não cumprimento de encargos previstos nos Termos de 
Permissão e Concessão de Uso de próprios municipais, conforme apontado pela 
comissão de inspeção, ensejou a rescisão de alguns termos por parte do Executivo, 
bem como a aplicação de multas e emissão de notas de débito. As medidas adotadas 
pela jurisdicionada serão objeto da futura inspeção ordinária. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28.04.2003. 
 
040/003362/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em março/2003. 
OBJETIVOS:Verificação do almoxarifado, bens móveis, sistema descentralizado de 
pagamento, análise de processos e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Problemas referentes à documentação vencida de três veículos 
locados e algumas impropriedades nas prestações de contas do mês de outubro de 
2002 do Projeto Casa Lar e do Programa de Reabilitação Social. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/12/2003. 
 
040/003248/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em março/03. 
OBJETIVOS: A presente inspeção foi direcionada especialmente para avaliar o 
desempenho do Programa de DST's e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, com 
relação aos aspectos operacionais, eficácia, eficiência e efetividade.   
COMENTÁRIOS: O atual sistema de informações somente permitiu a verificação da 
eficácia, comprometendo a análise da eficiência e da efetividade, pois não existem 
centros de custos e informações sobre o quantitativo de novos soropositivos. Foram 
verificados também problemas quanto à estocagem dos remédios de AIDS e 
aquisição de quites para testes laboratoriais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/08/2003. 
 
040/003228/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito, GBP 
em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento da despesa e a realização de licitações;  almoxarifado; sistema 
descentralizado de fundos; execução de contratos; pendências/regularização de 
impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS:  Constatou-se:  a) permanecem impropriedades apontadas em 
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inspeção anterior no tocante ao estoque de peças da empresa Excel Elevadores Ltda. 
(contrato nº 36/02);  b) valor de nota fiscal divergente do especificado em planilha de 
custos de evento;  c) impropriedades no Almoxarifado Geral do CASS e no 
Almoxarifado da Diretoria de Operações. 
DECISÃO:  Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
04.08.2003. 
 
040/003208/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos-IPP, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Avaliação geral. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 14/07/2003. 
 
040/003192/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Projetos Especiais, SEPE em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento da despesa e a realização de licitações;  almoxarifado; bens móveis; 
movimentação do Suprimento de Fundos e execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se impropriedades quanto à inventariação e ao uso de 
bens móveis e ao Suprimento de Fundos, não tendo sido localizado novo ato 
autorizativo de despesa nem tampouco novo empenho referente ao saldo repassado 
para o corrente exercício. 
DECISÃO: Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
30.06.2003 
 
040/003103/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Análise dos termos, verificação das obras e do Programa Alerta Rio. 
COMENTÁRIOS: Contestada a interpretação da GEORIO referente ao inciso I do art. 
482 do RGCAF de que é possível  acrescer  em até 30% a quantidade de alguns itens 
do orçamento  sem a formalização  de Termo de Aditivo, quando houver 
compensação que mantenha  o valor global do contrato. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15.12.03 
 
040/003103/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de 
Geotécnica do RJ - GEO-RIO, em março/2003. 
COMENTÁRIOS: Nas obras realizadas na rua Francisco e na estrada Mapuá (obras 
de contenção de encostas), ambas situadas em Jacarepaguá, verificou-se que até a 
data da visita, não haviam sido realizados testes de resistência dos materiais 
utilizados. Devido às características das obras, foi sugerido que sejam adotados 
testes de resistência, conforme normas da ABNT.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 04/08/2003. 
 
040/003057/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de 
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Janeiro, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de março de 
2003. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/07/2003 
 
040/002928/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na SMAC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução de contratos em andamento, análise 
dos processos de suprimentos de fundos, verificação de almoxarifado e bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 16/07/2003. 
 
040/002760/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos, almoxarifado, bens 
móveis, execução de contratos e regularização de impropriedades apontadas em 
inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS:  Elaborado resumo de 30 projetos existentes na SEDECT, 
destacando 7 (relatados pontos que apresentam impropriedades).  Apresentados 
questionamentos relativos à execução dos contratos nº 02/03 e 03/03.  Constatou-se 
ainda:  a) quanto ao almoxarifado:  ausência de sistema informatizado de controle de 
estoque; produtos alimentícios com prazo de validade expirado:  bens sem 
movimentação há mais de 6 meses; b) impropriedades no que concerne aos bens 
móveis (bens inventariados pela SEDECT em uso em outro órgão;  ausência de 
controle dos equipamentos de informática). 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06.08.2003. 
 
040/002721/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução operacional dos contratos firmados através de 
licitação; analisar os instrumentos firmados através de licitação na modalidade 
convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 
127/99; analisar os valores empenhados, liquidados, bem como pagamentos de 
faturas, de acordo com o orçamento aprovado para o órgão; avaliar os problemas 
detectados em inspeções anteriores, com identificação das soluções implantadas; 
identificar e avaliar  os problemas atuais; analisar os processos referentes à 
concessão e prestação de contas dos adiantamentos; inspecionar o almoxarifado e 
verificar o controle dos bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/09/03 
 
040/002636/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado e bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Real necessidade das aquisições de aparelhos de videocassete e 
DVD, tendo em vista que muitos não tinham sido, à época, instalados ou utilizados, 
recomendando, ainda, um controle mais efetivo dos bens móveis. 
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DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/07/2003. 
 
040/002631/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/despesas relativas ao Reveillon 
2002/2003, organizado pela RIOTUR. 
COMENTÁRIOS:  Retorno de diligência determinada em 30.06.2003. Resposta 
insuficiente.  Requeridos esclarecimentos complementares sobre:  a) outras 
empresas, além da Divina Comédia, que apresentaram propostas para o evento, com 
envio de documentação comprobatória, em caso afirmativo; b) valores apresentados 
em planilhas;  c) valores corretos dos patrocínios privados, haja vista dados 
divergentes. Solicitado o envio de notas fiscais referentes ao montante de R$ 
1.410.275,35, constante da planilha de gastos da empresa Divina Comédia. 
DECISÃO:  O processo foi mantido em diligência na Sessão de 01.12.2003. 
 
040/002614/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de março de 
2003. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/08/2003 
 
040/002449/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na CET-RIO, em março/2003. 
OBJETIVOS: Análise e verificação dos contratos de prestação de serviços de 
engenharia de tráfego para detecção, registro e processamento de informações de 
trânsito referentes ao controle de velocidade de veículos - processos nºs 
03/200.118/2001 e 03/201.498/2002. 
OBSERVAÇÃO:  Processo baixado em diligência em Sessão de 25/08/2003. 
 
040/002199/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no PREVI-RIO, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de fevereiro 
de 2003 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 22/10/2003 
 
040/002150/2001 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em maio/2001. 
OBJETIVOS: Análise de processos, suprimento de fundos e contabilidade. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido a manutenção da diligência objetivando maiores 
esclarecimentos (atestação da 3a. parcela referente ao termo de responsabilidade 
44005001797/2000-61 e conferência do saldo do Relatório de Execução da Receita, 
com a respectiva conciliação bancária). 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/001782/2003 
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Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e renda, SMTB em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar:  a execução de contratos de financiamentos com pequenos e 
microempreendedores (Programa de Crédito Produtivo Popular);  procedimento de 
escolha de conveniados para  o Projeto Rio Capacitação e respectiva execução "in 
loco". 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: Inadimplência quanto ao reembolso de empréstimos 
concedidos;  repasses não liberados; pagamentos efetuados com atraso sem 
correção; ausência de prestação de contas;  impropriedades diversas nos convênios 
do Projeto Capacitação (falta de material, instalações precárias, atraso no pagamento 
de bolsas, fraude em recibos, lanches de péssima qualidade); indícios que as 
instituições executoras estão sob gerência de uma pessoa comum. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 02.06.2003. 
 
040/001449/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em novembro/2001, com a participação da 3ª 
Inspetoria Geral. 
OBJETIVOS: Verificação dos diversos procedimentos e rotinas administrativas, 
pontos pendentes em inspeção anterior e no confronto da execução de contratos e 
convênios relevantes. 
COMENTÁRIOS: A equipe designada, formada por funcionários da 3a. Inspetoria 
Geral, com base no artigo 50, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, 
compareceu ao órgão para verificar se foram sanadas todas as impropriedades 
apontadas pela comissão inspecionante. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/08/2003. 
 
040/001233/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela CAD na RIO-ÁGUAS, em outubro/02. 
OBJETIVOS: verificar a exatidão e integridade dos registros contábeis; identificar 
práticas não adequadas ou em desacordo com a legislação aplicável; buscar 
elementos esclarecedores da insuficiência de arrecadação e do abandono de ações 
dos Programas de Trabalho consignados no orçamento da Fundação, prática esta 
observada pelo segundo exercício consecutivo; verificar a composição da folha de 
pagamento e dos serviços passíveis de classificação na rubrica "outras despesas com 
pessoal", nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, analisando ainda as práticas 
adotadas para a gestão de pessoal e quitação dos respectivos encargos sociais. 
COMENTÁRIOS: A CAD, após relacionar diversas impropriedades, opinou pela 
remessa do relatório à Rio Águas e à CGM para que prestassem os devidos 
esclarecimentos. 
DECISÃO: Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
14/04/2003. 
 
040/000796/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, em outubro/2002. 
OBJETIVOS:Verificar a execução operacional dos contratos firmados através de 
licitação; analisar os instrumentos firmados através de licitação na modalidade 
convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 
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127/99, bem como, os relativos às diárias e ao suprimento de fundos; avaliar os 
problemas detectados em Inspeções anteriores, com identificação das soluções 
implantadas; identificar e avaliar os problemas atuais;analisar os processos 
referentes à concessão e prestação de contas dos adiantamentos;inspecionar os 
almoxarifados, segundo a Resolução CGM nº 365/01; 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas diversas impropriedades relativas aos pontos 
constantes do planejamento da inspeção. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/12/03 
 
040/000663/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos, SEAE em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos pertinentes à licitações 
e despesas não licitadas; Sistema Descentralizado de Pagamento; almoxarifado; bens 
móveis; execução de contratos e despesas que não geraram contratos. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: falta da autorização do Exmo. Sr. Prefeito para a 
realização de despesas sem restrição de espécie ou natureza;  contratação de 
serviços decorrente de licitação do tipo menor preço na qual a empresa não atende 
ao padrão de qualidade exigido pelo órgão. Sugerido, em licitações em que a 
qualidade técnica tenha peso importante na prestação do serviço, seja realizada 
licitação do tipo melhor técnica e preço, a fim de evitar prejuízos à Administração. 
Retorno de diligência. Respostas satisfatórias. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 29.09.2003. 
 
040/000579/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO, em outubro/03 
OBJETIVOS: Verificação do Programa de 2003 - Proteção de encostas e áreas de 
risco geotécnico - Ação 3639: Estabilização geotécnica, objetivo específico executar 
obras preventivas emergenciais em encostas e  áreas de risco nas seguintes APs. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000567/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos, análise de convênios com recursos do FNDE e 
execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Problema na Escola Municipal Dom Aquino Corrêa com relação às 
infiltrações que impedem a alimentação dos alunos, além de comprometer a 
segurança do local e de seus usuários. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/07/2003. 
 
040/000538/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Energia e Iluminação- RIOLUZ , em outubro/2003 
OBJETIVOS: Avaliação do programa de Iluminação Pública - Ações: Implantação  e 
reformulação de pontos de luz e da rede elétrica e manutenção da iluminação pública.   
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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040/000453/2002 
Inspeção Ordinária realizada na RIOLUZ, em novembro/2001. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção realizada pela 3ª Inspetoria, que abrangeu o 
período de set/2001 a out/2001, foram detectados indícios de irregularidades, que 
culminaram com a baixa dos autos em diligência (24ª Sessão Ordinária - 2002).  Na 
3ª Sessão Ordinária - 2003, manteve-se a decisão anterior para  que fosse 
esclarecido, além de outras questões, a instalação de equipamento público em local 
privado, pois a jurisdicionada havia informado que se tratavam de comunidades 
carentes, de forma diversa do observado in loco. Verificou-se que, com a instalação 
dos equipamentos e a execução dos serviços de iluminação, a Rioluz realizou 
despesas no montante de R$ 106.812,85.  
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/000435/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos procedimentos e rotinas administrativas praticadas pela 
SMDS, junto aos Conselhos Municipais de Direito, almoxarifado e execução dos 
convênios. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido diligência, dentre as quais destacou-se aquelas 
relativas ao controle de execução dos convênios firmados.  
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação.    
 
040/000285/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO, em out/2002. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção, que abrangeu o período de ago/01 a set/02, 
foram detectadas insuficiências, dentre as quais pode-se destacar: 
- Falta de retenção do ISS por parte do órgão jurisdicionado, em desacordo com a Lei 
Municipal nº 2538/97, quando na movimentação de suprimentos de fundos; 
- O ocorrido no desdobramento do processo licitatório relativo à Concorrência nº 
06/2001 para a execução de obras de implantação do Projeto Rio Cidade II - Santa 
Cruz, uma vez que a vencedora foi a Empresa Construcap - CCPS Engenharia e 
Comércio com a menor proposta (R$ 18.960.024,77) enquanto que o contrato 
resultante, nº 309/02, foi firmado entre a RIOURBE e a Construtora OAS Ltda pela 
importância de R$ 21.662.188,51. 
DECISÃO: Remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 31/03/03. 
 
040/000283/2003 
ASSUNTO: Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa 
Municipal de Informática S.A., em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos procedimentos pertinentes ao Departamento de 
Pessoal, Almoxarifado e Bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se que não havia relação atualizada dos bens móveis, 
em desacordo com a legislação vigente, mas providências saneadoras já estavam 
sendo adotadas. Algumas insuficiências detectadas pela comissão inspecionante 
foram corrigidas no curso dos trabalhos.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/02/2003. 
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040/000143/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de contratos e convênios, execução de termos, bens móveis, 
almoxarifado, suprimento de fundos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000142/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos (incluindo os convênios com recursos do FNDE) e 
execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000100/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos (notadamente os referentes a rede de teatros), 
bens móveis e almoxarifado. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000080/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
EMV em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a adequação das Demonstrações Contábeis da EMV ao 
previsto na Lei 6.404/76. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório de Inspeção à EMV para que  
prestasse diversos esclarecimentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado pela segunda vez em diligência na Sessão de 
10/12/2003 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Fundação Rio Esportes, em 
outubro/2003. 
OBJETIVOS:Realizar Auditoria Operacional no Projeto Esporte é Lazer na Quinta, no 
Projeto Tai Chi Chuan nas Praças e no Apoio Financeiro a FAIBC; Verificar a 
adequação à legislação dos processos de diárias, adiantamentos ou fundo rotativo, 
das rotinas de almoxarifado e registro dos bens móveis, bem como dos processos 
não enviados a esta Corte. 
OBSERVAÇÃO - Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a relação existente entre a SMS e a RIOURBE, por força da 
Resolução Conjunta SMS/SMO nº 38/2002; Observar o vínculo entre a SMS e a 
RioLuz, por força do Convênio nº 44/2002; Identificar os procedimentos referentes às 
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emissões dos empenhos, liquidação e pagamento das faturas dos contratos de obra 
celebrados pela RIOURBE.   
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em novembro/2003. 
OBJETIVOS:Verificar os procedimentos referente à contratação da empresa Prolav 
Serviços Técnicos Ltda, para prestação de serviços de lavagem de roupas 
hospitalares, conforme Voto nº 620/2003 do Conselheiro Antônio Carlos F. de Moraes; 
Verificar a execução operacional dos contratos provenientes da Concorrência nº 
06/03; Verificar os procedimentos referente à prestação dos serviços de 
oxigenoterapia domiciliar contínua, provenientes de decisão judicial. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do  Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em outubro/2003. 
OBJETIVOS:Auditoria de desempenho do Programa de Esgotamento Sanitário. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos e obras dos Programas: Favela-Bairro, 
Bairrinho, Novas Alternativas.  
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos - SEAE, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  bens móveis;  sistema 
descentralizado de fundos; execução de contratos/convênios e 
pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Turismo - RIOTUR, em  novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  bens móveis;  almoxarifado; 
execução de contratos, bem como do Termo de Autorização de Uso nº 01/2003, 
firmado entre a RIOTUR e COOPCAMPO para utilização da área interna do Pavilhão 
de São Cristóvão, visando a averiguação de informações prestadas ao TCMRJ a título 
de denúncia anônima;  pendências/regularização de impropriedades apontadas em 
inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO:  Relatório de Inspeção em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e à realização de licitações;  bens móveis;  almoxarifado;  
execução de contratos; procedimentos referentes a financiamentos imobiliários;  
pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO:  Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Renda - SMTbR, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de convênios, selecionados em função da 
relevância. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 
INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2003, 
destacamos as seguintes: 
      
040/007991/1999 
Inspeção Extraordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral na SMA e CGM. 
OBJETIVOS: Apuração de fatos constatados em Inspeção motivada por petição do 
Exmo. Sr. Vereador Eliomar Coelho. 
COMENTÁRIOS: Retorno da 3ª diligência .  Determinando remessa dos autos a PGM 
para que: a) sejam inscritos na Dívida Ativa os valores devidos pelas empresas PGF 
Camacho (R$ 33.634,70);  Merkal Alimentos (R$ 855.083,16) e Frigorífico Calombé 
(R$ 357.549,81); b) o Município se habilite na massa falida das empresas Red River e 
Marjory Alimentos para haver os valores de R$ 102.086,24 e R$ 40.857,07, 
respectivamente, devidos à Prefeitura. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 04.08.2003. 
OBSERVAÇÃO: Remetidas cópias do relatório/voto ao Exmo. Sr. Vereador Eliomar 
Coelho e ao Exmo. Sr. Presidente da CMRJ. 
 
040/007140/2002 
Inspeção Especial realizada pela 3ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS. 
OBJETIVOS: Convênio no. 524/2002, assinado entre a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS e a Associação Comitê Rio da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, objetivando a reforma estrutural do Galpão 
Pedro II, para a execução do Projeto "Armazém de Cultura e Cidadania". 
COMENTÁRIOS: A 3º Inspetoria Geral, verificou 10 itens ligados ao referido projeto. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006486/2002 
Inspeção Especial realizada pela 1ª IGE, na RIOTUR. 



TCMRJ 

64 
 
 

OBJETIVOS: Esclarecer o processo de contratação da empresa Dream Factory 
Comunicação e Eventos S/A (contrato nº 036/2002), pela RIOTUR, com fulcro no art. 
25, III, da lei nº 8666/93, para organização, promoção e execução de apresentação 
especial do artista Roberto Carlos, em novembro/2002. 
COMENTÁRIOS:  Buscou-se analisar o evento sob o ponto de vista operacional e de 
custos; esclarecer questionamentos específicos contidos no voto nº 106/2003-MA, 
bem como comparar os custos dos serviços contratados  com os custos do mercado 
e/ou outros eventos realizados pela RIOTUR. Concluiu-se que:  os custos dos 
serviços subcontratados pela Dream Factory não tiveram variação significativa em 
relação ao mercado;  os gastos efetuados encontravam-se comprovados por notas 
fiscais;  constavam algumas divergências de valores que necessitavam justificativa da 
jurisdicionada.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/10/2003. 
 
040/006390/2003 
Inspeção Especial realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC. 
OBJETIVOS: Verificar o estado de conservação do Parque Municipal do Mendanha 
em função de notícia veiculada em 09/10/2003 no jornal " O DIA" informando que o 
parque estava em estado de abandono. 
COMENTÁRIOS: Embora o contrato de manutenção tenha terminado em junho/03, a 
equipe de inspeção constatou que o parque encontra-se em perfeito estado de 
conservação, sendo mantido pela SMAC e pela ação de voluntários. A falta de 
contrato se deu pelo atraso na confecção do novo edital para as unidades de 
conservação, de acordo com as modificações solicitadas pela 2ª Procuradoria Setorial 
da PGM. 
OBSERVAÇÃO:  Processo em tramitação. 
 
040/006371/2002 
OBJETIVOS: Inspeção Especial realizada pela 2ª Inspetoria, para verificação quanto 
ao asfaltamento das ruas internas do Condomínio Parque Residencial Pero Lopes de 
Souza, localizado na Rua Edgar Werneck nº 588 - Jacarepaguá, tendo em vista o 
noticiado no jornal "O Dia" on-line de 08/09/02. 
COMENTÁRIOS: Estas obras foram realizadas pela SMO/CGC, 16ª Divisão de 
Conservação, no período de 23/07/02 a 29/07/02, utilizando o asfalto produzido na 
Usina de Jacarepaguá. Foi verificado que o dispositivo legal, Lei nº 2645/98, que 
embasou a execução dos serviços pela Jurisdicionada, havia sido julgado 
inconstitucional em 06.12.99 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/02/03. 
 
040/004337/2003 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer - SMEL. 
OBJETIVOS: Apurar a  ocorrência de possíveis irregularidades nos Convênios 
celebrados entre a SMEL e as diversas federações esportivas, conforme notícias 
veiculadas na imprensa. 
COMENTÁRIOS: Segundo conclusão do relatório de inspeção houve o 
descumprimento dos objetos dos convênios, além de outras falhas, referentes à 
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duplicidade da taxa de administração, falta de comprovação dos recolhimentos 
previdenciários e tributários, etc. 
DECISÃO: Remessa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
24/09/2003. 
 
040/003869/2003 
OBJETIVO: Realizar inspeção especial na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, 
com base no "Relatório de Acompanhamento de Diligências Não Cumpridas" 
objetivando verificar as razões do não atendimento, dentro dos prazos legais e na 
totalidade, das diligências determinadas pelo TCMRJ. 
COMENTÁRIOS: A inspeção foi determinada em sessão de 25.06.2003, quando da 
apreciação do processo nº 40/1378/99.  Indicado funcionário da 1ª IGE para a 
realização dos trabalhos.   
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002580/2003 
OBJETIVO: Realizar Inspeção Especial para verificar a obra, referente ao contrato nº 
29/00, firmado entre a RIOURBE e a empresa Estacon Engenharia S/A, denominada 
Rio Cidade II - Ramos, de forma a precisar a quantidade do objeto implementado e 
disponível ao uso comum, a situação atual das desapropriações concluídas e a 
concluir, bem como confeccionar análise técnica e econômica no sentido de 
determinar se a manutenção da obra é compatível com o interesse público.  
COMENTÁRIOS: Obras iniciadas em 14/04/00, para um período inicial de 330 dias 
corridos e com término previsto para o dia 08/03/01. A inspeção foi determinada em 
sessão de 02.04.2003. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001943/2002 
OBJETO: Realizar Inspeção Especial na Secretaria Municipal de Educação - SME 
para verificar o Contrato nº 20/2002, assinado entre o órgão e a Comercial Milano 
Brasil Ltda, visando a aquisição de gêneros alimentícios, bem como os demais termos 
relativos ao Programa de Alimentação Escolar. 
COMENTÁRIOS: A inspeção foi determinada em sessão de 28.04.2003. A equipe 
designada para proceder aos trabalhos, formada por três técnicos oriundos da 3ª e 7ª 
IGEs, encontra-se no órgão. 
DECISÃO: O processo foi sobrestado em 17/12/03 no aguardo da decisão do 
processo no. 40/4903/03. 
 
 

7.6. Editais de Concorrência 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante 
dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 
8666/93. 

Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do 
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil 
imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do 
edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da 
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Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes 
que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação nº 127 de 10 de junho de 
1999: 

Art. 1º - Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pelo Município, deverão encaminhar ao Tribunal de 
Contas do Município: 

I - dentro de três dias úteis a contar da publicação do aviso (Lei federal 
nº 8.666/93, art. 21), cópia dos editais de licitação por concorrência, 
acompanhados de cópia das respectivas publicações no Diário Oficial 
do Município e em jornal diário de grande circulação no Estado e no 
Município, e de toda a documentação que lhes diga respeito, inclusive 
minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação 
pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; quando se tratar de obras 
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas 
por instituições federais, deverá também ser enviada cópia da 
publicação do aviso no Diário Oficial da União; 

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a 
editais analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro 
de 2003. 
 

Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGÃO SIGLA QTD
Empresa Municipal de Urbanização RIOURBE 223
Secretaria Municipal de Habitação SMH 79
Secretaria Municipal de Saúde SMS 68
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Púb licos SMO 60
Companhia Municipal de Limpeza Urb ana COMLURB 23
Gab inete do Prefeito GBP 23
Secretaria Municipal de Educação SME 22
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SMEL 12
Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO 11
Fundação Instituto das Águas do Município -  RJ RIO-ÁGUAS 11
Empresa Municipal de Multimeios Ltda MULTIRIO 10
Secretaria Municipal de Administração SMA 8
Empresa Municipal de Informática S/A. IPLANRIO 6
Companhia Municipal de Energia e Iluminação RIOLUZ 6
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS 6
Fundação Jardim Zoológico da Cidade Rio de Janeiro RIO-ZOO 4
Instituto Municipal de Ar te e Cultura RIOARTE 4
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro RIOCENTRO 4
Secretaria Municipal de Governo SMG 4
Empresa de Tur ismo do Município do Rio de Janeiro S/A RIOTUR 3
Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMAC 3
Secretaria Municipal de Transportes SMTR 3
Fundação Parques e Jardins FPJ 2
Empresa Municipal de Vigilância S/A Guarda Municipal 2
Secretaria Municipal de Fazenda SMF 2
Fundação João Goulart FJG 1
Fundação Instituto de Geotécnica do RJ GEO-RIO 1

601TOTAL
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Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste ano pelo Plenário: 
      
040/004541/2003 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2003 - SME 
OBJETO: Prestação de Serviços de Transporte em ônibus, para alunos uniformizados 
do ensino fundamental e da educação infantil da Rede Pública Municipal, nos 
deslocamentos entre as áreas residenciais e as unidades escolares, referente ao 
programa Ônibus da Liberdade. 
COMENTÁRIOS: Edital de Concorrência nº 35/03 da RIOURBE, analisado pela 7ª 
Inspetoria, determinando que a estimativa da licitação fosse reduzida, gerando uma 
economia de R$ 3.973.283,88 (9,36 %).  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/11/2003. 
 
040/004335/2003 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 035/2003 - RIOURBE 
OBJETO: Instalação e Substituição de Rede Aérea no Rio Cidade Grajaú. 
COMENTÁRIOS: Edital de Concorrência nº 35/03 da RIOURBE, analisado pela 7ª 
Inspetoria, determinando que a estimativa da licitação fosse reduzida, gerando uma 
economia de R$ 295.385,46 (16,12 %). 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/10/2003. 
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7.7. Apreciação de Denúncias, Consultas e Representações 

DENÚNCIAS 

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, 
sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou 
entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo 
do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 
da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: 

Art. 74, § 2º (Constituição Federal) - Qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 
 
Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou 
ilegalidade perante o Tribunal de Contas. 

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2003: 
      
040/007196/2002 
ASSUNTO: Reclamação Trabalhista 
COMENTÁRIOS: Ofício nº 531/2002, expedido pela 4ª Turma do TST, através do qual 
foram encaminhadas cópias de peças extraídas dos autos do Recurso de Revista nº 
TST-RR-776526/2001.8, em que são partes a Companhia Municipal de Conservação 
e Obras Públicas - RIOCOP e Júlio Sebastião Jacinto, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis devido a contratação do Reclamante sem a realização de 
concurso público. A 2ª Inspetoria Geral verificou que a contratação ocorreu em 
02/04/91, período no qual vigia o Parecer Normativo da PGM nº 07/89, que autorizava 
a contratação de empregados, por parte das Sociedades de Economia Mista, sem a 
realização de concurso. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na sessão de 25/06/2003. 
 
040/006169/2003 
ASSUNTO: A empresa Prati, Donaduzzi & Cia Ltda comunica inadimplemento de 
contrato por parte do Município do Rio de Janeiro e solicita providências.  
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria sugeriu o envio de ofício apartado à SMS para que a 
mesma se pronuncie sobre a denúncia em virtude do princípio do contraditório e da 
ampla defesa. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.  
 
040/004510/2003 
ASSUNTO: Matéria veiculada pela imprensa (Jornal "O Dia", nos dias 22,23 e 24 de 
maio de 2003) sobre a falta de repasse de alimentos pela Prefeitura do Rio, às 
creches que mantém convênios de apoio nutricional com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, aonde as refeições vem sendo garantidas apenas 
através de doações, havendo em alguns casos, a substituição do leite por mamadeira 
de guaraná. Também foi noticiado que algumas creches estariam com o pagamento 
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de pessoal, cuja verba é repassada pela SMDS, em atraso. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante da 3ª Inspetoria Geral compareceu as 
Coordenadorias Regionais e as unidades envolvidas e, apesar da procedência do que 
foi divulgado pela imprensa, sugeriu o arquivamento, pois medidas saneadoras já 
estavam sendo tomadas pela jurisdicionada.  
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 26/11/03. 
 
040/004407/2003 
ASSUNTO: Denúncia da Federação de Kung Fu do Estado do Rio de Janeiro sobre 
possíveis irregularidades nos Projetos "Tai Chi Chuan nas Praças" e "Esporte é Lazer 
na Quinta". 
COMENTÁRIOS: O Corpo Técnico sugeriu a remessa do processo à  jurisdicionada 
para se pronunciar sobre os fatos (direito constitucional de ampla defesa). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/003842/2003 
ASSUNTO: Irregularidades em diversas contratações de obras por parte da Empresa 
Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
COMENTÁRIOS: Foi denunciado que em obras contratadas por empreitada global, as 
empresas vencedoras das licitações são coagidas a utilizarem os fornecedores 
indicados por fiscais da RIOURBE, sob a alegação de que, se não atendidos, 
poderiam surgir problemas futuros. Informaram ainda que se o fornecedor oferecesse 
preços superiores aos de mercado, a diferença seria compensada com a aprovação 
de aditivos de acréscimo de serviços que não seriam executados, dada a 
característica de difícil comprovação (compactação de solo, etc.). A 2ª Inspetoria 
Geral realizou levantamento, no Sistema de Controle de Processos, onde foram 
acrescidas informações relativas as licitações discriminadas na denúncia, e sugeriu 
que o processo fosse baixado em diligência para que a RIOURBE possa exercer o 
seu direito a defesa. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003533/2003 
ASSUNTO: Denúncia anônima sobre a não localização de bens doados pelo SENAC 
à Prefeitura Municipal do RJ, recebidos pela XXXIII Administração Regional de 
Realengo. 
COMENTÁRIOS: Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
previstos no inciso LV, art. 5º da CF, sugerida pela 1ª IGE o encaminhamento de 
cópia dos autos à Secretaria Municipal de Governo para pronunciamento sobre a 
denúncia em questão, esclarecendo os motivos que tornaram sem efeito a Resolução 
SGM "P" nº 137, sobre instauração de sindicância administrativa e quais as 
providências em andamento para apurar a não localização dos bens doados. 
DECISÃO: Remessa de cópia do processo à SMG - Sessão plenária de 01.09.2003. 
 
040/003227/2003 
ASSUNTO: Denúncia ofertada pelo Sr. Urquilei dos Santos Pinheiro, Conselheiro 
Distrital de Saúde da Área de Planejamento AP 5.1 em face da Secretaria Municipal 
de Saúde por suposta prática de irregularidade na escolha do Conselho das 
Instituições de Ensino Superior da Zona Oeste (CIESZO) - uma ONG - para contratar 
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pessoal, serviços e bens referentes ao Programa Médico da Família. O presente 
processo deu entrada nesta Corte em maio/2003, tendo sido analisado pela 4ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/03. 
 
040/002972/2003 
ASSUNTO: Denúncia apresentada pelo Sr. Carlos Alberto Fonseca Macedo (proc. 
adm. nº: 09/007.735/02), analisada pela 7ª Inspetoria. 
COMENTÁRIOS: Concorrência Pública nº. 29/2002 (fornecimento de gases 
medicinais nas diversas Unidades da SMS). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/10/2003. 
 
040/001899/2002 
ASSUNTO: Requerimento da COOPQUIOSQUE para adoção das medidas cabíveis, 
visando à rescisão do contrato nº 417/99 - SMF,  desde o procedimento licitatório que 
o fundamentou. 
COMENTÁRIOS: Determinada verificação "in loco" visando a apurar as questões 
levantadas pela Requerente.  Confirmada pela equipe, formada por técnicos da 1ª e 
7ª IGEs, a existência de diversas impropriedades. Registre-se a existência:  a) de 
Ação Popular que visa provocar o Município para anular o contrato nº 417/99;  b) de 
notificação efetuada pela SPA à Orla Rio no tocante ao cumprimento de cronograma;  
c) de liminares obtidas pela Orla Rio proibindo o Executivo Municipal de rescindir 
unilateralmente o contrato. Sugerida remessa à jurisdicionada em face da previsão 
constitucional inserta no art. 5º, Inc. LV, da Carta Magna. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09.07.2003. 
 
040/000726/2003 
ASSUNTO: Denúncia analisada pela 3ª Inspetoria, encaminhada pelo Sr. Eduardo 
Banks dos Santos Pinheiro, acerca do apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através da Secretaria Municipal das Culturas - SMC e do Instituto Municipal 
de Arte e Cultura - RIOARTE, ao evento "VII Parada do Orgulho Gay", realizado em 
30/06/2002. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000047/2003 
ASSUNTO: Denúncia de invasão de terreno originalmente destinado a ser Praça 
Pública, e execução de obras clandestinas no local, apesar de proibido pelo código 
ambiental, e ainda, utilizando material de construção supostamente desviado do 
projeto Favela-Bairro. 
COMENTÁRIOS: Considerando o princípio constitucional do contraditório e da ampla 
defesa, foram encaminhadas cópias das peças às Secretarias abaixo relacionadas, 
para que fosse esclarecido: 
SMF - a situação real do imóvel, ou seja, se o mesmo pertence ao Município ou não e 
ainda se houve cessão para algum Educandário; 
• SMH - para se pronunciar sobre a denúncia de desvio de material de construção do 

Projeto Favela-Bairro e ainda que fosse remetida relação das obras em curso em 
Santa Maria - Taquara; 

• SMAC - para se manifestar sobre o Relatório de Ocorrência nº 1725 da Patrulha 
Ambiental, que indica a proibição de construção no local. 
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· DECISÃO: Remessa de cópia do processo ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
19/02/03. 
 
 
CONSULTAS 

      
040/002300/2003 
ASSUNTO: Consulta efetuada pela CMRJ sobre a possível utilização de recursos 
orçamentários da Cidade em ações, obras e equipamentos a serem realizados fora do 
Município do Rio de Janeiro (Projeto de Lei 1218/03). 
COMENTÁRIOS: A CAD em sua instrução ressaltou que o art. 1º do referido Projeto 
de Lei estabelecia como objeto ações referentes à segurança pública e justiça na 
Cidade do Rio de Janeiro. Frisou, também, que a LRF, em seu art. 25, prevê que os 
entes federados realizem transferências voluntárias entre si, respeitadas algumas 
exigências, não contemplada nelas qualquer limitação geográfica. 
DECISÃO: Preliminarmente pelo conhecimento da matéria e no mérito foi considerada 
prejudicada a consulta - Sessão de 07/05/2003. 
 
 
REPRESENTAÇÕES 

      
040/006865/2002 
REPRESENTANTE: Toesa Service Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração 
ASSUNTO: Edital de Tomada de Preços A/SUB/CPL nº 02/02 
COMENTÁRIOS: Remetida cópia do processo à SMA objetivando pronunciamento 
acerca da representação, em face do princípio do contraditório e ampla defesa, 
consignado no art. 5º, LV, da CF.  Manifestou-se a SMA tão-somente com a juntada 
de cópias dos administrativos 05/5657/02 e 05/6085/02.  A 1ª IGE opinou pelo 
arquivamento dos autos por considerar sem procedência as alegações da 
Representante tanto em relação à sua desqualificação, quanto à inabilitação da 
empresa vencedora do certame. 
OBSERVAÇÃO:  Conhecida a Representação, por preenchidos os pressupostos 
legais e, no mérito, pela sua improcedência, em conseqüência de não se ter 
vislumbrado irregularidades por ocasião do julgamento da Tomada de Preços. 
DECISÃO: A Representação foi conhecida em Sessão de 06.08.2003. 
 
040/005907/2003 
REPRESENTANTE: Basfer Construtora Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 
ASSUNTO: Irregularidades nas exigências de Qualificação Técnica na Tomada de 
Preços nº 05/2003 da SMAC. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria, seguindo jurisprudência desta Corte de Contas, 
ressaltou que as exigências formuladas em relação à qualificação técnica devem 
assegurar o cumprimento das futuras obrigações, não bastando que a empresa prove 
existir em seu quadro de pessoal , na data da licitação,  profissional detentor de 
atestado de responsabilidade técnica. Com essa medida pretende-se evitar que 
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qualquer empresa, sem comprovação de aptidão para consecução das obras, 
participe do certame licitatório. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito pela improcedência - Sessão de 
17/12/2003. 
 
040/005602/2002 
REPRESENTANTE: Toesa Service Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 05/02 da SMTR, analisado pela 7ª Inspetoria. 
OBJETO: Seleção de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de 12 
(doze) veículos operacionais, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A representante requereu desistência do pedido (processo nº 
40/7114/2002), em função do deferimento parcial do recurso interposto na SMTR. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 09/04/03. 
 
040/005190/2003 
REPRESENTANTE: Lizette Freitas Marcelino Rosaes 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 
ASSUNTO: Irregularidades nas exigências de Qualificação Técnica na Tomada de 
Preços nº 05/2003 da SMAC. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria, seguindo jurisprudência desta Corte de Contas, 
ressaltou que as exigências formuladas em relação à qualificação técnica devem 
assegurar o cumprimento das futuras obrigações, não bastando que a empresa prove 
existir em seu quadro de pessoal , na data da licitação,  profissional detentor de 
atestado de responsabilidade técnica. Com essa medida pretende-se evitar que 
qualquer empresa, sem comprovação de aptidão para consecução das obras, 
participe do certame licitatório. 
DECISÃO: Pelo acolhimento e, no mérito pela improcedência - Sessão de 
10/12/2003. 
 
040/005187/2003 
REPRESENTANTE: Lizette Freitas Marcelino Rosaes. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
ASSUNTO: Editais de Concorrência 059, 063, 065, 068 e 071/2003 - SMH, analisadas 
pela 7ª Inspetoria. 
OBJETO: Obras na comunidade Babilônia - Leme, Obras na Comunidade Morro da 
Formiga - Tijuca, Obras na Comunidade Catumbi/Mineira - Catumbi, Urbanização da 
Comunidade Vila Cambuci - Cordovil e complementação de obras na comunidade 
Loteamento Piaí-Guaratiba, respectivamente. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas, na Sessão Ordinária nº 84, de 17/12/03, decidiu 
pela improcedência. 
 
040/004154/2002 
REPRESENTANTE: Consladel Construtora e Laços Detetores e Eletrônica Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO.  
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 01/02 da CET-RIO, analisado pela 7ª 
Inspetoria.  
OBJETO: Prestação de Serviços de Engenharia para Registro e Processamento de 
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Informações de Trânsito referentes a Avanço de Sinal e Parada sobre a Faixa de 
Pedestres no Município do Rio de janeiro 
DECISÃO: O processo foi arquivado na  Sessão de 10/03/03. 
 
040/004060/2003 
REPRESENTANTE: Empresa Mapa Construções Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL 
ASSUNTO: Edital de Concorrência 002/2003 - SMEL, analisado pela 7ª Inspetoria. 
OBJETO: Serviço de Engenharia com manutenção elétrica, predial, áreas verdes, 
instalações e equipamentos das Vilas Olímpicas de Santa Cruz e Vila Kennedy. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas, na Sessão Ordinária nº 69, de 15/10/03, decidiu 
pela improcedência. 
 
040/004026/2003 
REPRESENTANTE: Menor - Ana Carolina Barbosa Costa 
REPRESENTADA: Município / RJ 
ASSUNTO: Recusa do Município / RJ em haver créditos de multas aplicadas pela 1ª 
Vara da Infância e Juventude. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral após analisar os autos entendeu que, dada à 
característica da matéria - eminentemente jurídica, seria conveniente o 
pronunciamento da douta Procuradoria Especial deste Tribunal de Contas. Não 
obstante, sugeriu, ainda, que o Ministério Público fosse oficiado a esclarecer acerca 
de sua competência quanto à execução do referido processo. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003940/2001 
REPRESENTANTE: Moacyr Rodrigues Silva. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 06/01 da COMLURB,analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Operação do Aterro sanitário de Gramacho. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/03/03. 
 
040/003863/2001 
REPRESENTANTE: Viasolo Engenharia Ambiental S/A. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 06/01 da COMLURB, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Operação do Aterro Sanitário de Gramacho. 
COMENTÁRIOS: A empresa revogou a licitação por interesse público. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 30/04/03. 
 
040/003779/2003 
REPRESENTANTE: Empresa Mapa Construções Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência 001/2003 - SMEL, analisado pela 7ª Inspetoria. 
OBJETO: Serviços de engenharia com manutenção elétrica, predial e áreas verdes, 
para o Autódromo Internacional Nelson Piquet. 
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DECISÃO: O Tribunal de Contas, na Sessão Ordinária nº 69, de 15/10/03, decidiu 
pela improcedência. 
 
040/003776/2003 
REPRESENTANTE: Vereador Edson Santos 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
ASSUNTO: Solicitação da nulidade do processo licitatório, intitulado Chamamento 
Público, visto não ser modalidade prevista no artigo 22 da lei nº 8.666/93. 
COMENTÁRIOS: Após a 6ª Inspetoria ter enviado o processo para que a 
jurisdicionada exercesse o seu direito de ampla defesa, a COMLURB demonstrou que 
estavam presentes no certame todos os requisitos exigidos pelo artigo 25 da lei nº 
8.666/93 e , ainda, que foram observadas todas as etapas e formalidades exigidas 
pelo citado artigo. Além disso, o Sr. Prefeito sancionou a lei nº 3.273/01 onde, em seu 
§1º do art.131, prevê que os serviços de coleta de lixo reciclável deverão ser 
prestados por intermédio das cooperativas de catadores de lixo devidamente 
cadastradas.  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003479/2002 
REPRESENTANTE: Marcos Luiz Ferreira. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 17/01 da CET-RIO, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Prestação de serviços  de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a 
reposição de material defeituoso, nos equipamentos semafóricos instalados nas áreas 
correspondentes ao Projeto CTA e ao Projeto Lille, do Município do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas decidiu pelo acolhimento da representação e, no 
mérito, por sua improcedência na Sessão de 07/05/03.  
 
040/002884/2003 
REPRESENTANTE: Empresa Construtécnica Engenharia Ltda.  
REPRESENTADA:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE.  
ASSUNTO: Edital de Concorrência 024/2003 - RIOURBE, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Obras e serviços de construção da Cidade do Samba - construção de 14 
prédios para as escolas, passarela, 04 módulos comerciais, 02 lonas, estacionamento 
e prédio administrativo - na zona portuária da Gamboa. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 27/08/2003. 
 
040/002630/2003 
REPRESENTANTE: Demeg Telemática e Papelaria Ltda. 
REPRESENTADA: Empresa Municipal de Vigilância S/A 
ASSUNTO: Recurso encaminhado em face da Empresa Municipal de Vigilância S/A 
sobre a inabilitação da empresa Demeg na licitação por Tomada de Preços nº 
01/2003. 
COMENTÁRIOS: Remetida cópia do processo à EMV para manifestação acerca do 
recurso interposto, em face do princípio constitucional do contraditório e da ampla 
defesa, consignado no art. 5º, LV, da CF. Em face das informações apresentadas, a 
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1ª IGE opinou pelo arquivamento dos autos por considerar que não ficou constatada 
irregularidade no trâmite da licitação TP nº 01/03, não ocorrendo violação dos direitos 
da peticionante. 
DECISÃO: A Representação foi arquivada em Sessão de 15.12.2003. 
 
040/001882/2003 
REPRESENTANTE: Novo Universo Industrial e Comércio Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 03/03 da COMLURB, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Concessão dos serviços de Implantação e Operação do Centro de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR-RIO. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas decidiu pelo acolhimento da representação e, no 
mérito, por sua improcedência na Sessão de 11/06/03. 
 
040/001860/2003 
REPRESENTANTE: Empresa Sanfic Engenharia Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência 003/2003 - COMLURB, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Concessão dos Serviços de Implantação e Operação do Centro de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR Rio. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas, na Sessão Ordinária nº 49, de 30/07/03, decidiu 
pela improcedência. 
 
 

7.8. Solicitações da Câmara Municipal 

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é 
parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o 
fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados. 

Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - O 
controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual 
compete: 

(...) 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo 
e Executivo e demais entidades referidas no inciso II; 

(...) 

VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal 
ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
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Neste ano destacou-se a seguintes solicitação da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
040/005529/2003 
ASSUNTO: Encaminha cópia do Requerimento de Informações nº 713/2003, de 
autoria do Sr. Vereador Rubens Andrade, solicitando esclarecimentos da RIOTUR 
sobre a contratação da empresa Dream Factory para a realização de show com o 
cantor Roberto Carlos, no Aterro do Flamengo, em novembro/2002.  Requer ação 
fiscalizadora do TCMRJ no tocante à contratação do evento em referência. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE sugeriu o envio de ofício à CMRJ dando ciência ao Sr. 
Vereador do resultado da inspeção especial realizada em julho/03 junto ao contrato nº 
036/2002, celebrado entre a RIOTUR e a empresa Dream Factory Comunicação e 
Eventos S.A.  Registre-se que, conforme decisão plenária em 06.10.2003, o processo 
40/6486/2002 foi baixado em diligência visando manifestação da RIOTUR quanto a 
algumas divergências de valores, listados no item V do relatório da inspeção. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 10.12.2003. 
OBSERVAÇÃO: Encaminhada cópia do parecer da 1ª IGE, bem como do Relatório e 
Voto. 
 
 

7.9. Solicitações do Ministério Público 

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias 
para a devida instrução de inquéritos civis. 

Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85: O Ministério Público poderá 
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá 
ser inferior a 10 dias úteis. 

      
040/007148/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca da existência de 
procedimentos para examinar o contrato celebrado entre a SMS e a firma Efon 
Engenharia Ltda, arguida pela 5ª Promotoria de Justiça e Cidadania. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria forneceu as informações acerca do solicitado.    
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.  
 
040/006740/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de cópia 
dos autos do processo 40/006.539/2002 que trata da Inspeção Ordinária realizada 
pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD na Secretaria Municipal de 
Fazenda em agosto de 2002. 
COMENTÁRIOS: A CAD providenciou as cópias e este Tribunal, através de Ofício  
providenciou a sua remessa ao Ministério Público. 
 
040/006634/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca das decisões adotadas 
nos processos nºs 40/0514/2002, 40/2332/2000 e apensos, 40/3964/2003 e apensos, 
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arguida pela 3ª Promotoria de Justiça e Cidadania, visando instruir o Inquérito Civil 
Público nº 830.(SMS) 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria sugeriu o envio de Ofício apartado à 3ª Promotoria 
de Justiça da Cidadania para que tenha conhecimento da decisão proferida nos autos 
de nº 40/0514/02, como também obtenha informações sobre a tramitação dos feitos 
de nº 40/2332/02 e 40/3964/02 e seus respectivos apensos, nesta Corte.  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006433/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca do exame do processo 
nº 009/15761/2003, arguida pela 1ª Promotoria de Justiça e Cidadania, visando 
instruir o Inquérito Civil Público nº 1642/2003.(SMS) 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria, sugeriu o envio de Ofício apartado à 1ª Promotoria 
de Justiça da Cidadania com as informações solicitadas. 
 
040/006247/2003 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
através da 5ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de informações acerca de 
possíveis contratos assinados entre as empresas Central Brasileira de Alimentos, 
Milano Brasil Ltda, Hema Gêneros Alimentícios Ltda e Marpol Distribuidora de Cereais 
Ltda e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando a compra de 
gêneros alimentícios. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugere o retorno do processo à 5ª Promotoria 
de Justiça para que a mesma possa se pronunciar mais detalhadamente a respeito, 
vez que não há maiores informações acerca de quais contratos teriam, efetivamente, 
possíveis irregularidades, considerando a quantidade de contratos celebrados entre 
as citadas empresas e o Município. 
 
040/006185/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca da contratação pelo 
Município do Rio de Janeiro da empresa CNS Nacional de Serviços Ltda, processo 
administrativo 009/1639/2003 pela 5ª Promotoria de Justiça e Cidadania. (SMS) 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria forneceu informações acerca das decisões desta 
Corte sobre a matéria em foco. 
 
040/006025/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca do exame do processo 
licitatório desenvolvido por meio da Tomada de Preços nº 170/2002 da SMS, 
processo administrativo 009/1643/2003. 
COMENTÁRIOS: Foram fornecidas informações acerca das decisões desta Corte 
sobre a matéria em foco. 
OBSERVAÇÃO: Processo sobrestado na 4a. Inspetoria Geral. 
 
040/004804/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
remessa de cópia integral do procedimento administrativo relativo às contas de 2002 
do Prefeito César Maia e cópia da auditoria referente ao show de Roberto Carlos. 
COMENTÁRIOS: Processo instruído pela 1ª IGE.  Através do ofício nº 
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TCM/GPA/PRES/195/2003 a entidade foi informada  acerca do encaminhamento dos 
documentos referentes às contas de gestão/2002 do Chefe do Poder Executivo 
Municipal em CD, formato pdf, bem como da disponibilidade daquele material na 
homepage do TCMRJ.  No que pertine à solicitação adicional relativa ao show do 
artista Roberto Carlos,  informou o TCMRJ que ainda não havia decisão plenária 
sobre a matéria, tratada nos autos de nº 40/6486/2002. 
 
040/004515/2003 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Ministério Público para a obtenção de 
informações, com a finalidade de se instruir o Procedimento Preparatório nº 974/02, 
acerca do processo administrativo 06/500213/02, oriundo da Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE. 
COMENTÁRIOS: O processo instrutivo, acima mencionado, conforme verificado pela 
2ª Inspetoria Geral, refere-se à Licitação por Tomada de Preços nº 47/02 para a 
realização de obras e serviços de reparo e pintura das fachadas e muros limítrofes e 
reurbanização da área de lazer no Conjunto Habitacional IV Centenário. Desta 
licitação resultou o Contrato nº 201/02 e o 1º Termo Aditivo nº 169/03, firmados entre 
a RIOURBE e a empresa LM Engenharia Ltda. O Aditivo  teve como justificativa a 
necessidade de adequação do escopo inicial das obras à realidade das intervenções 
no local. 
 
040/004448/2003 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Ministério Público para a obtenção de  
informações, com a finalidade de se instruir o Procedimento Preparatório nº 107. 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício Cidadania nº 393/03, a 1ª Promotoria de Justiça 
de Interesses Difusos, requisitou a listagem dos procedimentos adotados por este 
Tribunal, acerca da regularidade dos contratos e obras do Projeto "Favela-Bairro", 
realizadas pela Secretaria Municipal de Habitação - SMH. Para o atendimento desta 
solicitação pela 2ª Inspetoria Geral, foi realizada pesquisa no Sistema de Controle de 
Processos quando foram identificados 278 instrumentos lavrados (103 contratos e 
175 aditivos). Dado o volume de documentos, foi solicitada uma definição das áreas 
relevantes a serem contempladas no Procedimento Preparatório, com vistas a 
racionalizar gastos e esforços e a produzir uma resposta mais eficaz. 
 
040/004447/2003 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual acerca de informações sobre a 
existência de algum procedimento de Convênio celebrado entre a SMEL e a 
Confederação Brasileira de Triathlon 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria forneceu informações acerca das decisões desta 
Corte sobre a matéria em foco, bem como o site desta Corte para efeito de consulta 
ao Relatório de Inspeção Especial realizada na SMEL. 
 
040/003762/2003 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
através da Promotoria de Justiça da Cidadania - 10o. Centro Regional, acerca da 
existência de algum expediente instaurado para apurar irregularidades nos 
procedimentos licitatórios e/ou nas contas da Empresa Municipal de Multimeios - 
MULTIRIO, no período de 2000/2002. 
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COMENTÁRIOS: Foi informado pela 3a. Inspetoria Geral que nenhuma irregularidade 
foi apontada nas inspeções ordinárias realizadas naquela empresa, bem como nas 
Prestações de Contas. De qualquer forma, foi sugerido o envio do processo à 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, para que a mesma se 
manifestasse a respeito. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado. 
 
040/003723/2003 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Ministério Público para a obtenção de informação 
com a finalidade de se instruir o Inquérito Civil CID 630. 
COMENTÁRIOS: Estas obras foram realizadas pela Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH.  A instauração do inquérito civil deveu-se à denúncia de construção 
de área de lazer no interior do Conjunto Habitacional denominado "Saúde", com 
recursos da Prefeitura, no valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Para 
atender a solicitação, a 2ª Inspetoria Geral efetuou um levantamento visando à 
detalhar a realização do empreendimento. A Secretaria justificou a intervenção 
alegando que o interesse da Prefeitura era o de tornar mais atrativo o 
empreendimento, que tinha  cunho social: revitalizar áreas já estruturadas do Centro 
com sua ocupação residencial. 
 
040/003154/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos 
Interesses Difusos e Direitos Coletivos, de informações sobre a "existência de parecer 
em relação à inexigibilidade de licitação no processo administrativo nº 
01/002900/2001, referente à contratação da empresa Dilema para a realização do 
evento denominado "Dia Mundial do Rock". 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA-252, de 30.05.2003, informou-se que 
o contrato nº 06/2001 (processo administrativo nº 01/002900/2001), foi apreciado em 
sessão plenária de 16.05.2002, sendo a decisão no sentido do conhecimento, para 
fins de arquivamento. 
 
040/002621/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos 
Interesses Difusos e Coletivos, de informações acerca da existência de parecer em 
relação à verba municipal repassada à Associação de Apoio ao Trabalhador 
Autônomo - ATA. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/0357/2003 foi encaminhada cópia da 
manifestação apresentada pela 1ª IGE, concernente à matéria abordada, tratada no 
âmbito do TCMRJ nos autos de nº 40/5216/2000. 
 
040/002621/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos 
Interesses Difusos e Coletivos, de informações sobre a existência de procedimento 
destinado a examinar a regularidade do convênio nº 009/2002, celebrado entre o 
Município do RJ e a ATA - Apoio ao Trabalhador Autônomo. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA-223, de 19.05.2003, foi informado 
que o processo nº 40/5216/2000, que tem por objeto o Convênio nº 09/2000 firmado 
entre a SMTbR e a ATA, encontrava-se em tramitação no TCMRJ, retornando de 
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diligência conforme decisão plenária. 
 
040/002567/2003 
ASSUNTO: Atendimento pela 2ª Inspetoria Geral ao solicitado pelo Ofício Cidadania 
nº 227/03 - 5ª Promotoria, relativo ao levantamento dos gastos com a colocação de 
placas de obras, bem como do montante de recursos aplicados em obras na Av. 
Brasil e Av. das Américas. 
COMENTÁRIOS: Estas obras foram realizadas pela SMO/CGO. Quanto às realizadas 
na Av. Brasil, foram lavrados dois contratos: nº 54/96 - objeto - obra na pista da 
direita, incluindo o canteiro central; e o nº 059/96 - objeto - obra na pista da esquerda, 
sem o canteiro central. Ambos os trechos abrangiam uma extensão de 
aproximadamente 23 Km. Em relação a Av. das Américas, contrato nº 61/00 e seu 1º 
T.A. nº 424/00, o objeto era obra de alargamento da pista central, implantação da 
pista lateral, recapeamento de pavimento asfáltico, sinalização horizontal e serviços 
complementares.  
 
040/002566/2003 
ASSUNTO:Solicitação de informação do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Interesses Difusos, acerca da existência 
de procedimento referente à aquisição de gêneros alimentícios por parte da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o Programa Bolsa Escola 
Alimentação, referente ao processo administrativo de no. 08/009823/2001. 
COMENTÁRIOS:Foi informado pela 3a. IGE que os contratos oriundos do referido 
processo administrativo estão tramitando nesta Corte e tão  logo haja decisão deste 
Tribunal a respeito, poderá ser remetida cópia àquele órgão.  
 
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos Interesses 
Difusos e Coletivos de remessa de cópia de relatório sobre os trabalhos realizados 
pelo TCMRJ, voto do relator e decisão final no que concerne ao processo nº 
40/3219/2002, referente a inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na SMTbR em 
2002, visando a instruir o Inquérito Civil Público - CID 637, considerando os termos do 
ofício nº TCM/GPA-380/2002, encaminhado ao MP em julho/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA-053/2003, de 29.01.2003, foi 
informado que até aquela data não havia ocorrido decisão plenária acerca da matéria 
tratada no processo 40/3219/2002. 
 
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos 
Interesses Difusos e Coletivos, visando a instruir o Inquérito Civil Público -CID-637, de 
informação sobre a previsão de data para julgamento do processo nº 40/3219/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA-199, de 12.05.2003, foi informado 
que o processo 40/3219/2002, encontrava-se sob exame por parte do Exmo. Sr. 
Conselheiro-Relator, sem apreciação definitiva pelo Plenário. 
OBSERVAÇÃO: Os autos de nº 40/3219/2002 tratam do relatório de inspeção 
ordinária realizada na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda no exercício de 
2002. 
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040/001892/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos 
Interesses Difusos e Coletivos, de informações sobre o resultado do processo 
CMRJ/3077/2001, bem como se houve instauração de outro procedimento 
administrativo para apurar irregularidades praticadas por fiscais da SMF em relação 
ao IPTU, com a respectiva análise técnica do TCMRJ. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/0200, de 12.05.2003, foi 
encaminhada cópia da informação prestada pela 1ª IGE/SCE, reportando-se à 
matéria objeto do processo CMRJ-3077/2001. 
 
040/001462/2003 
ASSUNTO: Solicitação de informações da Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro - Ministério Público Federal acerca da regularidade da prestação de contas do 
Município do Rio de Janeiro no ano de 2001, relativa à utilização dos recursos 
repassados pelo SUS, destinados aos programas e ações de atenção básica para os 
quais está habilitado e aos convênios celebrados com o Ministério da saúde naquele 
exercício. 
COMENTÁRIOS: A CAD informou que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de 
Saúde é parte integrante das Contas do Exmo. Sr. Prefeito, tendo esta Corte emitido 
parecer prévio favorável à sua aprovação. Informou, também, que a Tomada de 
Contas do Ordenador de Despesas da SMS encontrava-se em diligência para 
obtenção de alguns esclarecimentos. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-112, de 10/03/2003, este Tribunal 
enviou a Sra. Promotora cópia das informações prestadas pela CAD, bem como dos 
documentos que a instruíram. 
 
040/001068/2002 
OBJETO: Solicitação por parte da Promotoria de Justiça e Proteção aos Interesses 
Difusos e Coletivos Defesa à Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria  inseriu nos autos a documentação pertinente às  
contas do RIO ROTATIVO e do PERÍODO ÚNICO, solicitado pelo MP visando à 
instrução de inquérito civil - Ref.: CID 193 - Inquérito Civil - 3ª Promotoria de Justiça. 
OBSERVAÇÃO: Solicitação atendida conforme Ofício nº TCM/GPA/PRES/0095 de 
28/03/2003. 
 
 
7.10. Acompanhamento da Execução Orçamentária 

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento da 
execução orçamentária do Município: 
      
040/003692/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS 
no período de janeiro a março de 2002. Na sessão de 10/02/2003 o processo foi 
baixado em diligência para que a SMS prestasse, dentre outros, os seguintes 
esclarecimentos: 



TCMRJ 

82 
 
 

• se existe algum cronograma visando à implantação dos 78 PCV's; em caso positivo, 
qual a data provável para início das obras de construção e do início de sua 
operacionalização; 

• que locais foram escolhidos para implantação desses PCV's? 
• que medidas estão sendo tomadas pela SMS para regularizar os repasses de 

recursos à COMLURB para o combate à dengue; 
• se já ocorreram a contratação e posse dos 1.350 Auxiliares de Controle de 

Endemias aprovados no concurso realizado em outubro de 2002; em caso positivo 
qual o quantitativo e a distribuição geográfica atual desses profissionais; 

• que providência a SMS adotou para evitar que se repita a acumulação de saldos 
não utilizados do FMS, como ocorria até à data de elaboração deste relatório; 

 
040/002339/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS 
no período de janeiro a dezembro de 2001. Na sessão de 10/02/2003 o processo foi 
baixado em diligência para que a SMS prestasse, dentre outros, os seguintes 
esclarecimentos: 
• qual o valor do teto anual atribuído ao Rio em 2001; 
• se os serviços pagos como RSP - Remuneração por Serviços Produzidos 

constituíram ações de atenção básica ou de média e alta complexidade ou, ainda, 
de ambos os tipos; 

· Considerando que os serviços remunerados através de RSP somente podem 
sê-lo se realizados mediante programação e prévia autorização do gestor municipal 
(NOB/SUS 01/96, item 11.2) e que o montante transferido como RSP foi de 
R$39.807.127,55 em 2001: que parcela desse montante foi paga a instituições 
privadas; que critério(s) determina(m) a inclusão de um dado serviço na programação 
de serviços remunerados; e que critério(s) determina(m) a destinação de um dado 
serviço a uma instituição privada. 
 
 

7.11. Atos Sujeitos a Registro – Aposentadorias e Pensões 

Dentre os processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano, 
destacamos o seguinte: 
      
002/003902/1999 
OBJETO: Concessão de aposentadoria e fixação de proventos ao servidor  Wilson de 
Souza. 
COMENTÁRIOS: O voto do Conselheiro-Relator determinou nova diligência para 
incluir a parcela de encargos especiais nos proventos do servidor e publicar o VOTO, 
assim como a integra do Parecer-Visto do Exmº Procurador  Geral do Município, o 
qual fixou a nova orientação normativa, a fim de que surta os devidos efeitos legais, 
conforme dispõe o Decreto  nº 2477/80. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 26/11/03. 
OBSERVAÇÃO: A equipe técnica da 5ª Inspetoria  opinou por diligência, quanto ao 
mérito da inclusão da parcela, sob o fundamento, contudo, de que se tratava de uma 
situação constituída, devendo incidir a Súmula 359-STF, invocado o precedente da 
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PGM quanto a questão do fim da dupla incorporação de CC e FG aos proventos de 
aposentadoria. 
 
 
O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão 
apreciados neste ano por mês e por decisão. O GRÁFICO 7 apresenta a 
porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria e pensão. 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 7. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mês Diligência
Le galidade  

par a Fins  de 
Registro

Outros TOTAL

Janeiro 10 27 0 37
Fevereiro 19 71 0 90

Março 4 57 0 61
Abril 7 77 0 84

Maio 1 50 6 57
Junho 12 42 1 55
Julho 3 85 0 88

Agosto 8 96 9 113
Setembro 8 189 0 197

Outubro 22 199 19 240
Novembro 14 183 11 208
Dezembro 30 232 0 262

Total 138 1.308 46 1.492

Outros
3%

Diligência
9%

Legalidade para 
Fins de Registro

88%
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7.12. Outros Processos relevantes analisados no período 

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, 
convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ 
determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções 
pertinentes. 
Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste 
ano: 
      
040/007317/2002, 040/000022/2003, 040/000016/2003 
OBJETO: Contratos firmados entre a SMO e as empresas Serplex Engenharia Ltda, 
Real Construtora Ltda e Globo Construções e Terraplanagem Ltda para execução do 
projeto Rio Comunidade nos seguintes locais: Mucuripe (Senador Camará), Caminho 
da Pedreira e Maria da Graça/Operária (Acari).  
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral verificou que os contratos não foram 
esclarecedores quanto às Estações de Tratamento de Esgoto/Elevatórias em que 
deverão desaguar as redes a serem implantadas. O artigo 1º da Lei nº 1.631/90, só 
permite o lançamento de esgoto sanitário em corpos hídricos receptores, após 
tratamento que garanta a sua utilização benéfica (defesa dos ecossistemas e da 
saúde humana). 
DECISÃO: Os processos retornaram de diligência - em tramitação. 
 
040/007242/2002 
OBJETO: Contrato firmado entre a GEO-RIO e a LHF Construtora Ltda. para 
execução de obras de contenção de encosta, desmonte de blocos rochosos e 
demarcação de áreas de risco a montante da Rua Francisco entre os números 371 e 
491. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral detectou que há itens do Contrato que estão 
em desacordo com a legislação vigente. A Cláusula Vigésima-Sexta, alínea "a", do 
Contrato dispõe que a periodicidade do reajuste não será inferior a 1 ano, enquanto 
que pelo Decreto nº 19.810 o prazo mínimo é de 24 meses. Além desta, verificou-se 
que as Cláusulas Oitava, Parágrafo Único, Décima-Nona e Vigésima-Sexta, alínea 
"b", também devem ser reformuladas de modo a atender a legislação vigente. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - arquivado na Sessão de 03.09.03. 
 
040/006950/2002 
OBJETO: Rio Comunidade: obras de implantação de drenagem e pavimentação de 
diversos logradouros no bairro Nossa Senhora das Graças - Santa Cruz (Contrato nº 
787/02) - SMO. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria, detectou que o edital não foi esclarecedor quanto a 
implantação da rede de esgotamento sanitário, apesar da previsão de item 
correspondente no orçamento. Foi solicitado ao órgão que informe, caso o contrato a 
englobe, em qual  Estação de Tratamento de Esgoto e/ou Elevatória desaguará a 
mencionada rede. O artigo 1º da Lei nº 1.631/90, só permite o lançamento de esgoto 
sanitário em corpos hídricos receptores, após tratamento que garanta a sua utilização 
benéfica (defesa dos ecossistemas e da saúde humana). 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
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040/006722/2002 
OBJETO: Verificação das ações que estão sendo tomadas pela SMS e Comlurb, no  
combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor transmissor do dengue, na forma proposta 
pelo Memorando Conjunto 4ª IGE/CAD nº 01/2002, de 09/10/2002. 
COMENTÁRIOS: Foi solicitado à SMS esclarecimentos acerca dos pontos 
assinalados: 1) quais medidas adotadas para regularizar os repasses de recursos à 
Comlurb; 2) que providências à SMS adotou para evitar a acumulação de saldos não 
utilizados do FMS; 3) se existe cronograma visando à implantação dos 78 PCV's e 
qual a data provável para início das obras de construção e de sua operacionalização; 
4) que locais foram escolhidos para os PCV's; 5) para quais serviços e/ou setores 
foram distribuídas as 73 viaturas que não estavam sendo utilizadas; 6) se já ocorreu a 
contratação e posse dos 1350 auxiliares de Controle de Endemias; 7) se foram 
adotadas medidas especiais nas AP.1, AP.4 e AP.5. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/006721/2003 
OBJETO: Solicitação da Secretaria Municipal de Administração - SMA a esta Corte 
para a adoção de medidas pertinentes relativas a irregularidades que atentam contra 
os princípios da Administração Pública ocorridas na E.M. Waldemar Falcão.(3ª IGE) 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006452/2003 
OBJETO: Relatório preliminar referente à execução do contrato nº 02/2003, celebrado 
em 30.04.2003, entre a SMA e a empresa Unisys Brasil Ltda, com a interveniência da 
IPLANRIO. 
COMENTÁRIOS: Apuradas impropriedades relevantes quando da verificação da 
execução do contrato nº 02/2003  em inspeção ordinária na SMA, tais como:  
indisponibilidade do ambiente necessário para a implantação da versão contratada;  
despesas já liquidadas e pagas não obstante a ausência de início das atividades de 
implantação da versão contratada 5.0.2.  Sugerido o envio de expediente à 
IPLANRIO, interveniente contratual, argüindo a respeito dos procedimentos adotados 
visando a prover a SMA do ambiente necessário para a validação da versão 
contratada - 5.0.2, em face dos pontos elencados no relatório preliminar, alertando, 
ainda, quanto à possibilidade de suspensão do contrato. 
DECISÃO: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 135/2003, de 17/11/2003, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/006434/2003 
OBJETO: Visita Técnica  realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da SMO/CGP  
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 49/03, lavrado com 
Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda, cujo objeto é a recuperação do 
Viaduto na Av. Brasil sobre a Rua Cajurana - Coelho Neto.  Verificou-se na  obra  e 
pela documentação encaminhada que o valor acumulado para a 1ª etapa está acima 
do previsto no cronograma físico-financeiro, mas existem itens que já foram 
integralmente  medidos  e pagos  apesar de ainda estarem sendo executados. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/03. 
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040/006371/2003 
OBJETO: Relatório da terceira visita realizada, pela 3ª IGE no mês de setembro, em 
quatro escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino, ligados à 8ª 
Coordenadoria Regional de Educação - CRE. ( SME ) 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006337/2003 
OBJETO: Solicitação da SMA a esta Corte para adoção de medidas pertinentes, 
relativas a ato de impropridade administrativa apurado no processo nº 07/000514/02 - 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO.(3ª IGE) 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005901/2003 
OBJETO: Contrato nº 931/2003 - Partes: SMS e a Toesa Service Ltda, referente a 
operacionalização de 23 ambulâncias para atendimento em diversas unidades da 
Rede Hospitalar Básica. Processo analisado pela 4ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005867/2003 
OBJETO: Termo de Rerratificação  nº 207/2003 ao 5ª Termo Aditivo nº 165/03, 
reduzindo o valor do contrato nº 187/01 em 16,8%, correspondente a R$ 
20.496,00. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada.Processo analisado pela 6ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005840/2002 
OBJETO: Contrato firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o 
escritório de advocacia Jones, Day, Reavis & Pogue, para a prestação de serviços de 
assessoria jurídica com relação à contratação de estudo de viabilidade para 
instalação do Museu Guggenheim nesta Cidade. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerida diligência a fim de que a jurisdicionada enviasse a 
documentação necessária à análise do processo, bem como cópias do administrativo 
de no. 11/000.891/2001, dos borderôs que demonstrem efetivamente as horas de 
consultoria prestadas, com suas atestações, e notas fiscais emitidas pela contratada. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão de 21/05/2003. 
 
040/005694/2003 
OBJETO: Relatório da segunda visita realizada, no mês de agosto, em quatro escolas 
que compõem a Rede Municipal de Ensino, ligados à 3ª Coordenadoria Regional de 
Educação -CRE ( SME ). 
COMENTÁRIOS: A equipe da 3ª Inspetoria Geral sugere que a 3ª CRE informe a esta 
Corte sobre as medidas tomadas quanto à inclusão das escolas visitadas, no 
planejamento do Programa Conservando Escolas, tendo em vista a necessidade de 
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providências imediatas no que diz respeito a obras e/ou reparos nas escolas. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
26/11/03. 
 
040/005619/2002 
OBJETO: Contrato nº 10.561/02 - SMS, para a aquisição de painéis para 
microbiologia, identificação e antibiograma automatizados, analisado pela 4ª 
Inspetoria. 
COMENTÁRIOS: Propostas de preços acima da estimativa. Redução de 
quantitativos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado  em Sessão de 31.03.03. 
 
040/005541/2003 
OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 168/2003, em instrução na 6ª IGE, reduzindo o valor do 
contrato nº 193/2001 em 35,02%, correspondente a R$ 46.180,49. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins- FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005139/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da RIO-URBE   
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº  426/02, firmado 
entre a RIOURBE  e Delta Construções S/A, cujo objeto  é a execução  das obras de 
Implantação da Cidade das Crianças - Santa Cruz . Com base em observações 
durante a visita foram solicitadas informações à RIO-URBE sobre o nº do contrato e 
do processo administrativo referente ao Projeto Básico,  o nome dos responsáveis  
técnicos  da contratada, os residentes  na obra e Anotação de Responsabilidade 
Técnica  - ART, sobre a formalização de eventual Termo de Rerratificação, sobre a 
realização de  estudo de  pólo gerador de tráfego e sobre a medição referente a 
Consultoria Especializada. Foi solicitada a remessa do relatório de execução 
financeira (FINCON) e o cronograma financeiro da obra e recomendado que a RIO-
URBE,  adote um controle  do material da obra. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 03.11.03. 
 
040/005108/2003 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da Fundação 
Instituto  de Geotécnica  do Município do Rio de Janeiro - GEORIO 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento do contrato nº 06/03, lavrado com a Geologus 
Engenharia Ltda, tendo como objeto a execução de intervenções pontuais e urgentes 
na Coordenação Regional Oeste. Recomendado por ofício à jurisdicionada que se 
promovesse  junto aos órgãos  responsáveis  e associação  de moradores a 
elaboração e implantação  de política de conscientização para preservação  das obras 
realizadas, evitando no futuro riscos e gastos desnecessários. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na sessão de 17/12/03. 
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040/005059/2003 
OBJETO: Relatório da primeira visita realizada, no mês de julho, em quatro escolas 
que compõem a Rede Municipal de Ensino, ligadas à 2a. Coordenadoria Regional de 
Educação - CRE, com o intuito de acompanhar o procedimento individual das escolas. 
COMENTÁRIOS: A equipe da 3a. Inspetoria Geral verificou que, de todos os 
problemas detectados, apenas a questão da locação dos equipamentos de 
informática seria motivo de esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de 
Educação - SME, vez que os outros pontos abordados já estavam sendo 
providenciados pelos titulares das unidades. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
15/09/2003. 
 
040/004862/2003 
OBJETO: 3º Termo Aditivo nº 113/2003, em instrução na 6ª IGE, reduzindo o valor do 
contrato nº 168-A/01 em 11,61 % , correspondente a R$ 12.378,30. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins- FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO : Processo em tramitação.  
 
040/004861/2003 
OBJETO: 3º Termo Aditivo nº 115/03, em instrução na 6ª IGE,  reduzindo o valor do 
contrato nº 168/01 em 19,36% , correspondente a R$ 34.609,20. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004846/2003 
OBJETO:  4ª Termo Aditivo nº 117/03, reduzindo o valor do contrato nº 171/01 em 
11,33%, correspondente a R$ 23.551,07. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada.Processo analisado pela 6ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004547/2003 
OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 103/03, em instrução na 6ª IGE,  reduzindo o valor do 
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Contrato nº 174/01 em 9,91 %,  correspondente a R$ 22.892,64. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004546/2003 
OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 104/03, em instrução na 6ª IGE,  reduzindo o valor do 
Contrato nº 174- A/01 em 11,19% , correspondente a R$ 31.333,92. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004545/2003 
OBJETO: 3ª Termo Aditivo nº 106/03, em instrução na 6ª IGE, reduzindo o valor do 
contrato nº 175-A/01 em 8,9%, correspondente a R$ 15.988,07. 
COMENTÁRIOS: A presente redução foi conseqüência  de um equívoco 
administrativo cometido pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, apontado pelo 
Tribunal quando do exame efetuado no aditivo que prorrogou o Contrato nº 175/01. 
Com isso, os autos foram baixados em diligência em sessão de 14/04/03 o que 
acabou gerando a redução no valor de diversos contratos celebrados pela 
jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004524/2003 
OBJETO: Visita técnica, realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, no dia 10/07/2003. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento do contrato nº 27/2001, celebrado com a 
empresa Construtora Monjardim Marques Ltda, cujo objeto é a execução (empreitada 
por preços unitários), das obras de Urbanização ao longo do Rio Cação Vermelho, no 
trecho entre a Rua Paçuaré e Balaton - Santa Cruz - XIX R.A. - AP-5.3.  Na visita, 
verificou-se que apesar de constar no Projeto de Urbanização a construção de 
guarda-corpo ao longo da margem do rio (820 m) e que a última medição deste item 
apresentou a medição integral prevista no projeto (379 unidades - 833 m), observou-
se que não foram implantados aproximadamente 440 m, ou seja, o valor  medido 
apresenta uma diferença a maior em torno de 204 unidades. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/09/2003. 
 
040/004521/2002 
OBJETO: Cópia do Acórdão proferido pela 4ª Turma do TST no processo nº 
478569/1998-Partes: Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, Fundação Parques 
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e Jardins e Bento Gomes de Pinho. 
COMENTÁRIOS: No processo, instruído pela 3ª Inspetoria,solicita-se esclarecimentos 
quanto ao procedimento administrativo que motivou a contratação sem concurso 
público, apontando o responsável e se foi atendido o § 2º do art. 37 da CF. 
DECISÃO: O processo foi conhecido na Sessão de 19/11/2003. 
 
040/004393/2003 
OBJETO: Termo de Aquisição por Desapropriação Amigável nº 73/03, firmado entre a 
SMF e Umberto Augusto F. de Mattos e Noemia Corrêa F. de Matos, tendo por objeto 
o imóvel sito à Rua Lopes Moura nº 70 (lote 28), em Santa Cruz. 
COMENTÁRIOS:  Sugerida diligência, pela 1ª IGE, a fim de serem esclarecidos 
pontos, tais como:  área do terreno menor que a do 2º pavimento; fatores de ajuste de 
mercado e de esquina que combinados quase dobram o valor do terreno; razão da 
escolha do CUB representativo e mês de referência; não depreciação da loja, 
aumentando em 35,1% seu valor em relação ao 2º pavimento; aplicação de BDI de 
30%; idade aparente do imóvel.  Registre-se visita ao local realizada por técnicos da 
1ª IGE,  registrada por fotografias. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2003. 
 
040/004167/2003 
OBJETO: Relatório elaborado pela 6ª IGE  durante a realização da Inspeção Ordinária 
na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, no mês de julho/2003,  de acordo 
com o Programa de Inspeções Ordinárias aprovado em Sessão de 12/02/2003.  
COMENTÁRIOS: Quando da análise de processos administrativos de alguns 
contratos e seus respectivos pagamentos, a equipe de inspeção observou 
divergências entre a forma de cálculo das quitações efetuados em relação ao item 
veículos e as constantes dos Editais e dos Contratos.Os pagamentos da forma como 
estão sendo calculados, em alguns casos,  acrescem o valor da prestação contratual 
e contrariam o estipulado no edital e em cláusula contratual. A equipe elaborou 
relatório a fim de que a SMTR fosse comunicada a respeito das divergências 
apontadas, visando à correção imediata, tendo em vista que a vigência do contrato 
abrange o exercício de 2004.  
OBSERVAÇÃO: Processo remetido pela Presidência à SMTR em 21/07/2003. 
 
040/004078/2003 
OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 518/2003 ao Contrato nº 6875/1999 (Prestação de 
serviços para distribuição de refeições hospitalares para a Unidade Integrada de 
Saúde Herculano Pinheiro), celebrado entre a SMS e Panflor Indústria Alimentícia 
Ltda. Processo analisado pela 7ª IGE. 
COMENTÁRIOS: Foi lavrado Termo de Rerratificação (processo 40/5996/2003), 
corrigindo o valor avençado no 4º TA, proporcionando uma economia de R$ 9.333,54 
(11,11 % do valor do Termo). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/2003. 
 
040/003900/2003 
OBJETO: Contrato para prestação de serviços de arquitetura e acompanhamento de 
execução referente à implantação do Museu Guggenheim na Cidade do Rio de 
Janeiro, entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Atelier Jean Nouvel. 
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COMENTÁRIOS: Após analisar o processo, a 3a. Inspetoria Geral entendeu que, à 
princípio, seria caso de diligência. Entretanto, em virtude do contrato em epígrafe ter 
sido suspenso liminarmente em primeira instância por meio de ação popular 
impetrada pelo Vereador Fernando Paulo Figueiredo Buarque de Gusmão junto à 8a. 
Vara de Fazenda Pública (processo no. 2003.001.0677583-2), conforme despacho do 
MM. Juíz Dr. João Marcos de Castello Branco Fantinato, sugeriu que os autos fossem 
sobrestados até o julgamento do mérito da citada ação. 
OBSERVAÇÃO: Processo sobrestado na 3a. Inspetoria Geral. 
 
040/003843/2002 
OBJETO: Contrato firmado entre a RIOURBE e a Erwil Construções Ltda para a 
execução de obras e serviços de reurbanização da Rua Barros de Alarcão, localizado 
em Pedra de Guaratiba. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral verificou que itens referentes a revestimento e 
pavimentação foram orçados em quantidade superior a área de destino, além de 
constatar que no processo não haviam sido apresentados os motivos para a 
paralisação da obra no período de 21.10 a 03.12.02. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/003714/2003 
OBJETO: Cópia de notificações fiscais de lançamento de débito referente a 
irregularidades trabalhistas na Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO, 
encaminhadas a esta Corte pelo Exmo. Procurador Federal Sr. Itaçuci Gonçalves de 
Lima Beltrão. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE manifestou-se pelo envio do processo a Multirio, para que 
fossem prestados esclarecimentos, em respeito ao princípio do contraditório e ampla 
defesa ( art. 5º, LV da Constituição Federal ). 
OBSERVAÇÕES: Processo em tramitação. 
 
040/003143/2003 
OBJETO: Proposta de trabalho, a ser realizado pela 3a. IGE, com intuito de 
acompanhar o procedimento individual das escolas que compõem a Rede Municipal 
de Ensino.   
COMENTÁRIOS: As visitas propostas serão realizadas semanalmente, sendo 
apresentados relatórios mensais encaminhados ao Exmo. Sr. Conselheiro-Relator da 
área. A proposta foi aprovada por unanimidade em Sessão de 16/06/2003. 
 
040/002983/2003 
OBJETO: 2ª Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da RIO-URBE 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento  da execução do  contrato nº 410/02, celebrado 
entre a RIO-URBE e SPINS Engenharia Ltda, visando a construção de nova unidade 
escolar no terreno da E. M. Jesus Soares Pereira e das quadras  poliesportiva tipo 2 e 
6, Rua Consolação s/n Campo Grande. Com base em observações durante a visita , 
solicitou-se à RIO-URBE esclarecimentos sobre a inclusão de alguns itens indevidos 
no orçamento  e do subdimensionamento de outros, tendo em vista a simples 
observação do projeto e do local. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/11/03. 
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040/002254/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO, no dia 11/06/2003. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento do contrato nº 912/02, firmado com a MRG 
Construtora Ltda, cujo objeto é a execução de obras de implantação de drenagem e 
pavimentação em diversos logradouros no Bairro Nova Jersey, em Paciência. Na 
visita  verificaram-se algumas impropriedades, dentre as quais destacam-se: 
a) Ausência do Projeto de Esgotamento Sanitário e da Licença Ambiental junto à 
FEEMA; 
b) Ausência do Aditivo de modificação de quantidades e de inclusão de novos itens no 
orçamento; 
DECISÃO: Remessa de Cópia do Relatório ao Órgão Jurisdicionado - Sessão de 
25/08/2003. 
OBSERVAÇÃO: Estas visitas têm como objetivos principais: 
1) Acompanhar a evolução das obras executadas pelo Município; 
2) Verificar a compatibilidade dos projetos com o efetivamente executado. 
 
040/002184/2002 
OBJETO: Estudo de viabilidade para implantação do Museu Guggenheim, na Cidade 
do Rio de Janeiro - SMC. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido pela 3ª Inspetoria, a manutenção da diligência com o 
intuito de obter maiores esclarecimentos no que tange a fundamentação utilizada (art. 
25 da Lei no. 8666/93) e à situação do imóvel. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 02/04/03. 
 
040/002151/2003 
OBJETO: Contrato nº 12/2003, celebrado entre a Procuradoria Geral do Município do 
RJ e Unisys Brasil Ltda., tendo por objeto o desenvolvimento de interface gráfica para 
ambiente internet, utilizando software Active Link, já disponível na PGM - Dívida Ativa, 
nos termos do Projeto de Modernização do Sistema da Dívida Ativa, com fulcro no art. 
25, caput, da Lei das Licitações, no valor de R$ 1.198.829,52. 
COMENTÁRIOS: Retorno de diligência.  Em face dos esclarecimentos apresentados 
pela PGM no tocante aos questionamentos formulados pelo Corpo Instrutivo 
(inexigibilidade da contratação, projeto básico, software disponível na PGM, 
justificativa de preço), sugerida a verificação in loco da execução do contrato em 
referência, por técnicos da Assessoria de Informática, acolhida pelo Plenário. 
Processo analisado pela 1ª IGE. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/12/2003. 
 
040/002131/2003 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da Secretaria 
Municipal Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento do contrato nº 75/02, celebrado com  a Terplan 
Engenharia Ltda, cujo objeto  é a realização de obras de edificações de infra-estrutura 
e urbanismo  na Comunidade de Tijuaçu, Alto da Boa Vista. Com base em 
observações durante a visita, solicitou-se os seguintes esclarecimentos à SMO: quais 
e quando foram adotadas as providências com relação à liberação das áreas que 
impedem o início das obras e porque não é mais vantajoso desapropriar o campo de 
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futebol, tornando-o o bem municipal, do que  investir R$ 300.000,00 reais dos cofres 
municipais em benfeitorias particulares que seja informado a titularidade  e o valor 
estimado da posse  ou propriedade do terreno do campo de futebol e da sede da 
associação. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/03. 
 
040/001628/2003 
OBJETO: Solicitação do Exmo. Sr. Prefeito de  emissão por parte do TCMRJ de 
certidão que ateste o cumprimento da Lei Complementar 101/00, visando um 
empréstimo de US$60.000.000,00 para implantar o Programa Rio Criança 
Maravilhosa - PROCRIM. 
COMENTÁRIOS: A CAD efetuou a análise dos demonstrativos da LRF, da 
manutenção e desenvolvimento do ensino e de ações e serviços públicos de saúde, 
concluindo que o Município do Rio de Janeiro cumpriu o disposto nos artigos da LRF 
elencados nos incisos VI e VII da Portaria STN nº 04/2002, bem como nos 
demonstrativos constitucionais retro mencionados, sugerindo um modelo de certidão 
a ser fornecida á Prefeitura. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-124, de 20/03/2003, este Tribunal 
enviou ao Sr. Prefeito, em duas vias, a Certidão nº 02/2003 certificando a regularidade 
do Município do Rio de Janeiro em relação aos dispositivos constitucionais e legais 
identificados. 
 
040/001627/2003 
OBJETO: Solicitação do Exmo. Sr. Prefeito de  emissão por parte do TCMRJ de 
certidão que ateste o cumprimento da Lei Complementar 101/00, visando um 
empréstimo de R$10.420.000,00 para implantar o Programa de Modernização da 
Administração Tributária - PMAT II. 
COMENTÁRIOS: A CAD efetuou a análise dos demonstrativos da LRF, concluindo 
que o Município do Rio de Janeiro cumpriu o disposto nos artigos da LRF elencados 
nos incisos VI e VII da Portaria STN nº 04/2002, sugerindo um modelo de certidão a 
ser fornecida á Prefeitura. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-123, de 20/03/2003, este Tribunal 
enviou ao Sr. Prefeito, em duas vias, a Certidão nº 01/2003 certificando a regularidade 
do Município do Rio de Janeiro em relação aos dispositivos legais identificados. 
 
040/001324/2002 
OBJETO: Relação de instituições inscritas na Dívida Ativa do Município, enviada pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a este Tribunal, em atendimento à 
solicitação feita no relatório de inspeção ordinária realizada pela 2ª Inspetoria, 
naquele órgão. 
COMENTÁRIOS: O processo retornou da diligência com os devidos esclarecimentos, 
acrescido de documentário. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 27/01/2003. 
 
040/001316/2002 
OBJETO: Notificação referente à inexistência de prestação de contas de 
adiantamento concedido à servidora Adélia Azevedo dos Santos - Fundo Rio. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido pela 2ª Inspetoria, nova diligência para que fosse 
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expedida notificação à servidora para recolhimento do valor devido (atualizado e 
acrescido de multa), e após o decurso do prazo, persistindo a violação das obrigações 
a serem cumpridas, a sua inscrição em Dívida Ativa, além de abertura de 
procedimento específico visando à apuração da conduta da servidora. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/000750/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de 
Geotécnica do RJ - GEO-RIO, no dia 01/07/2003. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento do contrato nº 59/2002, celebrado com a 
empresa KMJ Construtora Ltda, cujo objeto é a execução, pelo regime de empreitada 
por preços unitários, de intervenções urgentes e pontuais no Centro e Zona Sul. Na 
visita,  verificou-se que na construção de um muro localizado na Rua Ernesto de 
Souza foi utilizado o quantitativo de 169 m2 de formas de madeira. Entretanto, pelo 
desenho fornecido, nº 4565/03, projeto de 01/11/02, constatou-se que, a partir da 
seção, tipo forma de madeira e do comprimento do muro, a princípio, seriam 
necessários aproximadamente 52 m2. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/09/2003. 
 
040/000242/2003 
OBJETO: Contrato nº 06/2002, celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Renda e a empresa Kroll Serviços e Comércio Ltda., para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de 
informática. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: cláusulas contratuais em desacordo com a legislação 
vigente;  necessários esclarecimentos quanto aos custos unitários contratados 
ultrapassando os de mercado, bem como quanto ao valor pago ao final do contrato, 
que possibilitaria a compra de novo equipamento, haja vista os valores constantes da 
pesquisa de preços realizada pela CGM. 
DECISÃO: O processo retornou de diligência - em tramitação. 
 
040/000148/2003 
OBJETO: Contrato nº 469/02 firmado entre a Empresa Municipal de Urbanização e a 
empresa ATS Eng. Inst. Ltda, para a prestação de serviços de melhoria de eficiência 
e de modernização do sistema de iluminação do prédio da RIOURBE. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral detectou que há itens do Contrato que estão 
em desacordo com a legislação vigente. A letra "a" da Cláusula Vigésima Segunda 
não cita expressamente dentre as condições de habilitação, que devem ser mantidas 
ao longo de toda a execução contratual, a regularidade quanto aos ilícitos 
trabalhistas, prevista no Decreto 18345/00 em cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. Além desta, verificou-se que as Cláusulas Oitava, Parágrafo 
Primeiro; Décima Quinta, alínea "a" e Vigésima Segunda, alínea "b", também devem 
ser reformuladas de modo a atender a legislação vigente. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação, na Sessão de 07/07/2003. 
 
012/002575/2002 
OBJETO: Contrato nº 33/02, celebrado entre a Secretaria Municipal das Culturas - 
SMC e F.S. Empreendimentos e Participações Ltda, visando a prestação de serviços 
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artísticos para a realização de 20 apresentações do espetáculo teatral infantil "O 
Mundo é Grande". 
COMENTÁRIOS: A 3a. IGE verificou algumas imperfeições no que diz respeito a 
orçamento e ausência de cláusula que estabeleça a obrigatoriedade da apresentação 
da prestação de contas. Foi solicitada a inclusão nos contratos da necessidade de 
comprovação efetiva da aplicação dos valores públicos concedidos nos apoios 
culturais. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 12/05/2003. 
 
012/001218/2003 
OBJETO: Contrato para desenvolvimento de Museu, referente à implantação do 
Museu Guggenheim na Cidade do Rio de Janeiro, entre a Prefeitura do Rio de Janeiro 
e Salomon R. Guggenheim Foundation. 
COMENTÁRIOS: Após analisar o processo, a 3a. Inspetoria Geral entendeu que, a 
princípio, seria caso de diligência. Entretanto, em virtude do contrato em epígrafe ter 
sido suspenso liminarmente, por meio de ação popular impetrada pelo Vereador 
Eliomar de Souza Coelho junto à 8a. Vara de Fazenda Pública (processo no. 
2003.001.051889-1), sendo tal decisão mantida em 2a. instância (processo no. 
2003.002.07839) e pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (processo no. 
2003/0131322-5), sugeriu que os autos fossem sobrestados até o julgamento do 
mérito da citada ação. 
OBSERVAÇÃO:  O processo está sobrestado na 3a. Inspetoria Geral. 
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8. Modernização Institucional 

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na 
informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e 
na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional. 

 

8.1. Informática 

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, 
supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle 
do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados 
disponibilizados 
Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, 
voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas 
tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da 
realidade dos fatos. No ano de 2003 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
DESTAQUES DO ANO 

      
Destaques do 1o trimestre de 2003: 
• Elaboração das Metas 2004 relativas ao setor de informática; 
• Elaboração do Plano de Ação em Informática do TCMRJ para o Sistema Municipal 

de Informática; 
• Desenvolvimento do SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão 

Orçamentária e Financeira; 
• Participação de servidores da ASI no I Simpósio Técnico - Exercício 2003, 

promovido pelo Instituto Ruy Barbosa; 
• Migração para o novo servidor de dados (rede local TCMRJ); 
• Aprovação de Anteprojeto, elaborado pela IPLANRIO, visando a ampliação da rede 

local TCMRJ; 
 
Destaques do 2o e 3o trimestre de 2003: 
• Implantação do projeto piloto do SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão 

Orçamentária e Financeira da PCRJ; 
• Estudos para a reestruturação do site TCMRJ; 
• Aprovação do Projeto Básico, elaborado pela IPLANRIO, visando a ampliação e a 

modernização da rede de computadores do TCMRJ; 
• Treinamento interno em informática dos servidores do TCMRJ; 
• Implantação do módulo "Atendimento" no Sistema de Suporte da ASI, visando 

apoiar as atividades operacionais e gerenciais de manutenção e suporte técnico aos 
usuários TCMRJ. 

· · ·  
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Destaques do 4o trimestre de 2003: 
• Desenvolvimento e Implantação do SAGOF - Sistema de Acompanhamento da 

Gestão Orçamentária e Financeira da PCRJ; 
• Compra de equipamentos de informática: 01 microcomputador servidor, 99 estações 

de trabalho, 27 impressoras tipo jato de tinta, 7 impressoras tipo laser; 
• Modernização/Ampliação da Rede local; 
• Assinatura de Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Acre; 
• Apoio aos Pregões Presenciais realizados 
• Posse de 02 analistas de informações, oriundos de Concurso Público; 
• Participação da Mesa de Abertura do II seminário de Segurança da Informação, 

promovido pela IPLANRIO; 
 
 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

      
SCP - Sistema de Controle de Processos 
• Adaptação do sistema para o tratamento de processos de Pensão. 
• Rotina de Gerenciamento de Inspeções; 
• Manutenção do sistema. 
 
SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 
• Geração de rotina de importação automática dos dados do Sistema FINCON 

enviados pela Controladoria Geral do Município; 
• Análise e documentação dos dados importados; 
• Desenvolvimento de interfaces de geração de consultas e relatórios; 
• Implantação do projeto piloto do SAGOF. 
• Desenvolvimento de telas para apresentação de registros individuais das consultas 

em máscaras, facilitando a visualização e análise de dados pontuais; 
• Manutenção do sistema. 
 
Site TCMRJ 
• Estudo e implantação do novo layout do site do TCMRJ; 
• Manutenção do site e editoração/publicação de notícias na Internet. 
 
TCM Web News 
• Alteração em algumas rotinas de modo a integrar o sistema com as mudanças de 

layout no site do TCMRJ; 
• Manutenção do sistema/atualização de conteúdo. 
 
SIRHU - Sistema Integrado de Recursos Humanos 
• Sistema em desenvolvimento. 
 
Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• Implantação do cadastro de Atendimentos Internos e Chamados Externos de 

manutenção de equipamentos visando apoiar as atividades operacionais e 
gerenciais de manutenção e suporte técnico aos usuários TCMRJ; 
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• Criação de relatórios gerenciais de acompanhamento e estatísticas de chamados; 
• Manutenção do sistema. 
 
SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• Manutenção do sistema 
 
SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• Elaboração das rotinas de importação de listas, em meio magnético, das 

ocorrências "Admissão", "Anulação", "Rescisão", "Prorrogação" e "Restauração" 
• Manutenção do sistema. 
 
SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
SCBM - Sistema de Consulta aos Bens Móveis 
• Desenvolvido o Sistema SCBM em plataforma Windows, que permite consultar a 

base de dados do Sistema de Administração de Bens Móveis (SAB), oferecendo 
apoio específico aos Co-Responsáveis em cada Unidade de Patrimônio, e 
flexibilidade para os demais envolvidos na gestão de materiais permanentes. 

• Manutenção dos sistemas. 
 
SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema de Contabilidade TCMRJ 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema Mala Direta TCMRJ 
• Manutenção do sistema. 
 
 
SUPORTE E TREINAMENTO 

      
Suporte Técnico  (Apoio Operacional e Hardware) 
A implantação do módulo "Atendimentos" no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste ano, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos (estatística gerada a partir de abril/2003,quando 
foi implantado do módulo "Atendimentos"): 
 
Hardware: 909 chamados (50,1%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos, retirada de equipamentos. 
 
Gerenciamento de usuários: 233 chamados (12,8%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
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Rede e compartilhamento: 220 chamados (12,1%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à sistemas: 281 chamados (15,5%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ e/ou IPLANRIO. 
 
Apoio à outros softwares e aplicativos: 172 chamados (9,5%) 
Apoio na operação de outros softwares utilizados no TCMRJ; 
 
Destes chamados, 1.273 (70,1%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da 
abertura da ocorrência, 208 (11,5%) no dia seguinte, 223 (12,3%) em até 1 semana e 
111 (6,1%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do ano, existia um 
saldo de 23  chamados ainda não concluídos sendo 17 chamados repassados a 
empresa responsável pela manutenção dos equipamentos de informática. 
 
Banco de Dados 
• Criação de rotina para importação automática dos dados do FINCON para uso do 

Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária (SAGOF) 
• Criação de rotina para importação automática dos dados do Sistema de 

Administração de Bens Móveis (SAB), plataforma DOS, para uso pelo Sistema de 
Consulta aos Bens Móveis (SCBM), sob plataforma Windows. 

• Manutenção do servidor de banco de dados. 
 
Administração de Rede 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet; 
• Migração de microcomputadores da rede Novell para a rede Microsoft; 
• Instalação de novos microcomputadores. 
 
Treinamento 
• Preparação de sala, mobiliário e equipamentos para os treinamentos; 
• Confecção e impressão de apostilas; 
• Cursos de Windows 98, Word 97 básico e Excel 97 básico realizados às 2as, 4as e 

6as feiras, com turmas de manhã e de tarde; 
• Ministrado no Programa de Treinamento dos novos servidores do TCMRJ os cursos 

'SCP - Sistema de Controle de Processos' e 'SAGOF - Sistema de 
Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira'. 

 
 
INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

      
040/006990/2002 
OBJETO: Contrato celebrado entre o IPP e a empresa PARS para aquisição de 
licença de uso de produtos AUTODESK. 
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COMENTÁRIOS: Apesar da existência de certidão de exclusividade na distribuição 
dos produtos contratados, encontramos melhores condições comerciais em um dos 
representantes destes produtos: questionamos, assim, a inviabilidade de competição 
adotada nesta contratação. 
 
040/006577/2002 
Contrato 
Pedido de esclarecimentos sobre cancelamento da Concorrência 033/2002. 
 
040/005382/2002 
Concorrência Pública 
Revisão da planilha de custos. 
 
040/005124/2002 
Contrato 
Pedido de esclarecimentos sobre a inviabilidade de competição (inexigibilidade). 
 
040/003813/2003 
OBJETO: Edital de Concorrência nº 01/2003 para serviços de engenharia visando a 
manutenção dos equipamentos e sistemas prediais do Centro Administrativo São 
Sebastião. 
COMENTÁRIOS: Apontamos possíveis inconsistências entre a Planilha Orçamentária 
e a Especificação Técnica. 
 
040/001137/2003 
Contrato 
Esclarecimentos sobre a inviabilidade de competição. 
 
040/000624/2003 
Concorrência Pública 
Retificações na especificação técnica e ampliação do prazo de garantia. 
 
040/000540/2002 
Contrato 
Enquadramento do órgão em nova categoria de descontos. 
 
040/000259/2001 
Termo de Execução 
Inconsistência entre Termo de Execução e Contrato. 
 
040/000242/2003 
Contrato 
Esclarecimentos sobre os preços contratados. 
 
040/000179/2001 
Termo de Execução 
Inconsistência entre Contrato e Termo de Execução. 
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005/003700/2003 
OBJETO: Contrato firmado entre a SMA e Unisys para Implantação, Treinamento, 
Suporte Técnico, Manutenção e Licença de Uso dos Programas de Computador, do 
Sistema ERGON, com todos os seus módulos. 
COMENTÁRIOS: Questionamento sobre a capacitação - ou não - da equipe 
IPLANRIO para atuar na manutenção do sistema contratado, bem como sobre os 
parâmetros utilizados na definição do valor do contrato. Recomendamos também que 
sejam conhecidas quais alternativas disponíveis para a SMA no caso de uma futura 
proposta de renovação - por parte da UNISYS - em condições comerciais 
desfavoráveis a PCRJ.  
 
 
OUTROS DESTAQUES 

      
Auditorias de Informática 
• Elaborado relatório da inspeção, em conjunto com a CAD, nos sistemas Ergon, 

Fincon e Arrecadação, nas instalações do IplanRio.  
 
Atividades Externas 
• Participação no grupo que estuda a utilização de software livre pelos órgãos e 

empresas municipais 
• Participação no Comitê de Contratos e Níveis de Serviço da PCRJ - Participação no 

grupo que estuda os processos de Digitação e Digitalização; 
• Participação - como convidado permanente - da Câmara Temática de Articulação e 

Integração-Corporativa do Sistema Municipal de Informática. 
• Participação no VIII - ENIAL (Encontro Nacional de Informática Aplicada ao 

Legislativo). Realizado em Brasília, nos dias 08, 09 e 10 de outubro; 
• Participação no III Fórum de Modernização Câmara Rio, realizado na CMRJ nos 

dias 06 e 07 de novembro. 
 
 
 
8.2. Divulgação Institucional 

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para 
a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação 
e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e 
mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do 
TCMRJ e a manutenção de um site na Internet. 

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha 
trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 

A Revista do Tribunal é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. 
Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de 
juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do 
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País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle 
Externo e da Administração Pública. 
O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. 
No seu site, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br, podem ser obtidas, entre outras, 
informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas on-
line de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões 
plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios 
de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, 
disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e 
consultas de interesse do cidadão carioca, tais como: 
      
Parecer Prévio - Exercício de 2002 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de 
Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da 
receita e sua respectiva aplicação; 
• Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ - Quadro demonstrativo com totalizações 

de decisões por Assunto e Órgão; 
• Em Pauta - Publicação bimestral que apresenta os votos mais relevantes do 

período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade; 
• Informe de Controle Social - Dados resumidos da gestão fiscal do Município 

elaborado conforme sugestão do BNDES, avalizado no Encontro dos Tribunais de 
Contas na sede daquela entidade.  

• Acompanhamento dos Gastos Públicos - Relatório de acompanhamento da 
gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da 
municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e 
atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os 
gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por 
títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista; 

• FUNDEF - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério; 

• Fundo Municipal de Saúde - Relatório de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária do FMS; 

• Relatório de Atividades TCMRJ - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos 
os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma 
sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público; 

• Revista do TCMRJ; 
• Consulta a Processos; 
• Votos Relevantes; 
• Inspeções em Destaque; 
• Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 
• Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de Concorrência 

que estão sob análise do TCMRJ. 
·  
 
 

http://www.tcm.rj.gov.br/
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8.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em 
que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o 
homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso 
do Tribunal de Contas, o técnico de controle externo, é o principal instrumento para o 
exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma 
permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados. 

 
SUPORTE TÉCNICO 

Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das 
principais publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo 
também a coleção de diários oficiais em CD –ROM. 

      
A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto 
de um acervo de mais de 11.000 itens, entre livros, revistas e fitas de vídeo, 
utilizando-se ainda de informações disponíveis em outros Centros de Documentação 
e Informação, assim como na internet. Oferece seu catálogo para consulta pelo 
público interno e externo na homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-
Line, destacando-se um conjunto de mais de 6.000 artigos de revistas especializadas 
em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo. 
 
No ano de 2003 foram adquiridos e processados 1820 itens, emprestados 1577 e 
consultados 606,  entre livros, artigos, recortes, manuais, etc. 
 

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e 
manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. 
Destacam-se as seguintes: Revista do TCMRJ, TCMRJ EM PAUTA e Clipping Diário 
com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, 
uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 
 
TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS 

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma 
expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor 
exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão. 

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 
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Fevereiro/2003 
Dias 07 e 14 - Início da turmas II e III do curso de Pós Graduação MPA em Controle 
Externo, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nas 
instalações da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Março/2003 
Dia 21 - Término do prazo para entrega dos trabalhos para o Concurso de escolha do 
logotipo do TCMRJ. 
Dia 25 - Palestra com o Professor Fuad Zamot, Pós Graduado em Administração 
Pública e mestre em Administração pela FGV, sobre o tema "Pregão Eletrônico - 
Novos desafios e oportunidades", no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 28 - Reunião na Presidência para escolha do Logotipo do TCMRJ. Comissão 
Julgadora - Dr. Thiers Montebello - Conselheiro Presidente, Dr. Jair Lins Netto - 
Conselheiro Vice-Presidente, Márcia Leal de Freitas - Coordenadora do Centro 
Cultural e Vera Mary Oliveira Passos - representante do DIP. 
 
Abril/2003 
Dia 7 - Início do curso para Formação de Pregoeiros, ministrado pelo Professor 
Abelardo Ganem, da Escola de Administração Fazendária-ESAF, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 9 - Entrega do Prêmio ao vencedor do Concurso para escolha do logotipo do 
TCMRJ, Sr. José Henrique Cantarino Esteves e exposição dos demais trabalhos 
concorrentes, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 24 - Palestra com o Excelentíssimo Senhor Vereador Pedro Porfírio, com o Tema 
"PREVIDÊNCIA", no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 30 - "Encontro ao Meio Dia" com o grupo "Feito em Casa", composto por Aluísio 
Leite de Medeiros - bandolim, Paulo Armando Leite de Medeiros - cavaquinho, José 
Carlos Leite de Medeiros e Maurício Caldeira de Alvarenga Filho - violão, João Luiz 
Leite de Medeiros- pandeiro e Luiz Leite de Medeiros - vocal, apresentando chorinho, 
samba e solo instrumental no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Maio/2003 
Dia 8 - Reunião Inaugural com o grupo de servidores desta Corte de Contas que 
participou do programa de reeducação alimentar dos "Vigilantes do Peso", no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.  
Dia 12 - "Encontro ao Meio Dia" apresentação musical e MPB, Samba, Soul e Jazz 
com o violonista Claudio Estevam. 
 
Junho/2003 
Dia 17 - Apresentação do Coral do TCMRJ, sob a regência do Maestro Zeca 
Rodrigues e do Coro de Câmara do Centro Educacional de Niterói-LAETARE, sob a 
regência do Maestro Ermano Soares, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 23 - Início das aulas de Informática sobre Windows 98 na sala de treinamento do 
Centro Cultural, no 14 º andar. 
De 23 a 27 - Curso para Formação de Pregoeiros com enfoque em auditoria, 
ministrado pelo Professor Pedro Abelardo Ganem, da Escola de Administração 
Fazendária-ESAF no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
De 26/06 a 10/07 - Exposição com a Artista Plástica Anice Abreu, no Espaço das 
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Artes no Centro Cultural. 
 
Julho/2003 
Dia 16 - Palestra com Dr. Antonio Ivo de Carvalho, Coordenador da  Escola Nacional 
de Saúde Pública/FIOCRUZ, sobre o tema "ENSP/FIOCRUZ: Uma Unidade 
Comprometida com a Formação para o Sistema de Saúde" no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
 
Agosto/2003 
Dia 5 - Retomada dos ensaios do Coral do TCMRJ 
Dias 5, 6 e 7 - Realizado curso de Gestão e Auditoria de Contratos e Prestação de 
Serviços e Obras, ministrado pelo instrutor Severino G. Oliveira, Diretor da Assessoria 
de Treinamento em Auditoria e Contratações - ATAC  no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, com 40 técnicos desta Corte de Contas. 
Dias 18, 19 e 20 - Realizada a primeira turma do curso "Programa de Qualidade nos 
Serviços de Portaria" ministrado pela instrutora Lilian Chaves A. de Paula, do Senac 
Rio,  no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, tendo como integrantes 5  
servidores da portaria desta Corte de Contas. 
Dias 26 e 27 - Reunião realizada com a equipe técnica da Escola  Nacional de Saúde 
Pública/FIOCRUZ e técnicos deste Tribunal com o objetivo principal de elaborar 
Oficinas a fim de detalhar o conteúdo programático e pedagógico do curso de 
formação a ser ministrado nesta Corte de Contas. 
 
Setembro/2003 
Dias 1, 2 e 3 - Realizada a segunda turma do curso "Programa de Qualidade nos 
Serviços de Portaria" ministrado pela instrutora Lilian Chaves A. de Paula, do Senac 
Rio,  no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, tendo como integrantes 5 servidores 
da portaria desta Corte de Contas. 
Dia 5 - Encerrado o prazo para entrega de monografias do concurso "Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga", do ano de 2003, sobre o tema "Auditoria de Desempenho - 
Uma Nova Perspectiva para os Tribunais de Contas." 
Dia 8 - Seminário sobre "O Novo Código Civil e a Administração Pública", tendo como 
palestrantes Dr. Jessé Torres Pereira Junior, Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado do RJ e Dr. Marcos Juruena Villela Souto, Procurador da Procuradoria 
Geral do Estado no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 23 - Apresentação do grupo Estação Carioca (Maestro Zeca Rodrigues, Adriana 
Piccolo, Suzane Neves, Maurício Rizzo e Sérgio Roberto de Oliveira) com abertura do 
Coral do TCMRJ no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Outubro/2003 
Dia 1 - Início do Programa de Treinamento dos novos Técnicos de Controle Externo 
do TCMRJ  no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Informática - Sistema de Controle de Processos, Instrutor Renato Triani Guerra; 
Princípios de Direito Constitucional Aplicados, Instrutor Luiz Fernando F. de Souza 
Filho; Princípios de Direito Administrativos Aplicados, Instrutora Jaqueline Dias de 
Mello; Análise de Editais de Licitação, Instrutor Valmir Antonio de Medeiros; Princípios 
de Direito Financeiro Aplicados/Lei de Responsabilidade Fiscal, Instrutor Silvio Freire 
de Moraes; 
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Técnicas de Inspeção, Instrutor Ricardo Duarte Levorato; Noções de Contabilidade 
Geral, Instrutor José Carlos Oliveira de Carvalho; Noções de Contabilidade Pública, 
Instrutora Isaura Cavalcanti Soares Dofen; Noções de Auditoria Empresas Públicas, 
Instrutor Josué Viera dos Santos; Noções de Auditoria Fundos Especiais, Instrutora 
Marta Varela Silva; Informática - SAGOF, Instrutor Domiciano Ferreira de Castro 
Junior; e,  Redação Oficial - Módulo I - Procedimentos, Instrutor Geraldo Luiz Robusto 
Fontes. 
 
Dia 8 - Encontro de Coros no Espaço Cultural TCE - RJ - auditório Olympio de Mello, 
Praça da República, 70/11º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, com a participação: 
Coral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Coral da Companhia 
Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, Coral do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, Grupo Vocal Laetare do Centro Educacional de Niterói e Coral Canto 
em Canto. 
 
Dia 16 - Início do curso de Auditoria de Desempenho, ministrado pela Fundação 
Getulio Vargas com participação de 35 Técnicos, carga horária total de 88horas/aula 
e término em 12 de março de 2004, realizado no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
Avaliação de Programas - Conceitos e Quadro Geral, Instrutor Roberto Bevilacqua, 
Tópicos em Auditoria de Desempenho - parte i, Instrutor Luiz Akutsu, Métodos e 
Técnicas de Auditoria de Desempenho, Instrutora Glória Maria Merola da C. Bastos, 
Tópicos Auditoria de Desempenho - parte 2, Instrutor Marcelo Luis Souza da Eira, 
Modelos Quantitativos de Auditoria de Desempenho, Instrutor Moisés Balassiano, 
Análise de Indicadores Sócio-econômicos, Instrutora Sheila Zani. 
 
Dia 21 - Palestra "Experiência em Modernização do TCU", conferencista Ricardo de 
Mello Araújo, consultor Jurídico do TCU  no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 28 -  Apresentação Musical com Ronaldo Lima, acústico com rítmos latinos no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Novembro/2003 
Dia 7  - Solenidade em homenagem ao Dia Nacional dos Tribunais de Contas, por 
iniciativa do Vereador Chico Aguiar no Plenário Teotônio Villela, Palácio Pedro 
Ernesto - Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Praça Floriano s/nº - Cinelândia 
 
Dia 10 - Palestra "Acompanhamento Simultâneo da Execução de Contratos de Obras 
- Visitas Técnicas", conferencistas Marilene Motta Buch-2ª IGE/SCE e Maria Claudia 
Lameira Garcia - 2ª IGE/SCE, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 17 - Encerramento do prazo para julgamento das Monografias "Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga". 
 
Dia 18 - Palestra "Centenário de Ary Barroso", conferencista Conselheiro Sérgio 
Cabral, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 26 - Sessão Pública de abertura dos envelopes com as fichas de identificação dos 
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vencedores no Concurso de Monografias "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" 
 
Dezembro/2003 
Dia 2 - Palestra "Secretaria de Controle Externo - 2003  Ações e Resultados", 
conferencista Dr. Carlos Augusto P. W. Carvalho - Diretor da Secretaria de Controle 
Externo desta Corte, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 9 - Apresentação de Final de Ano do Coral do TCMRJ, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 10 - Solenidade de entrega dos Prêmios aos vencedores do Concurso de 
Monografias "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" do ano de 2003, sobre o tema 
"Auditoria de Desempenho - Uma Nova Perspectiva para os Tribunais de Contas", no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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9. Relações Institucionais 

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com 
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da 
fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como 
mantém relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o 
Tribunal de Contas da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores 
participem de palestras de interesse público e institucional, em seminários e 
encontros promovidos por entes públicos ou privados. Esses convites normalmente 
são aceitos, uma vez que se ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem 
adotando para se aproximar não só dos órgãos e entidades jurisdicionados, mas 
também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da sociedade em geral. 
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10. Conclusões 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, por força de 
sua competência constitucional e legal, vem adotando medidas para o 
aperfeiçoamento dos seus procedimentos de fiscalização, com ênfase na busca de 
resultados que, em última análise, é o que mais espera a sociedade de um órgão de 
controle. 

 

Nossas ações de controle têm apresentado efeitos em todas as 
áreas, sendo alguns percebidos de forma mais clara no Relatório de Atividades, como 
é o caso das economias proporcionadas em decorrência do exame dos editais de 
concorrências, contratos, convênios, aditivos, e a realização de inspeções.  Já outras 
consequências são visualizadas pelas Administrações interessadas que, alertadas 
pelo Controle Externo, adotam medidas que impedem a concretização de atos em 
desacordo com os princípios reitores da atuação do Poder Público. 

 

Em 2003, também com foco em resultados, adotou-se no 
Relatório a aqui denominada Visita Técnica, procedimento de fiscalização sumário 
que visa notadamente impedir a existência de ato administrativo contrário ao interesse 
público. 

 

Portanto, são os resultados da fiscalização demonstrados neste 
Relatório Anual de Atividades que configuram a firme convicção do Tribunal de 
Contas da relevância das informações ora prestadas a essa Augusta Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, a quem incumbe por força de mandamento constitucional 
a titularidade do Controle Externo da Administração Pública. 

 

 


