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Mensagem do Presidente 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
Vereador Jorge Felippe, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

Com motivada satisfação, tenho a elevada honra de apresentar a Vossas 
Excelências o Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, desta feita abrangendo o período correspondente aos meses de janeiro a 
dezembro de 2017 

 

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres 
Integrantes do Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, renovo a Vossas Excelências 
manifestações do mais elevado respeito e justificada consideração. 

 

 

 

 

 

Thiers Vianna 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 
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COMPETÊNCIAS 
FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, 
indireta e fundacional 

Art. 88, III, a 

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 

 

 Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ 

 Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / 
RIOEVENTOS 

 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
- CDURP 

 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO 

 Companhia de Securitização – Rio Securitização 

 Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ 

 Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

 Controladoria Geral do Município – CGM 

 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR 

 Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 

 Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE 

 Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 

 Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO 

 Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 

 Empresa Olímpica Municipal – EOM 

 Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde 

 Fundação Cidade das Artes – F-ARTES 

 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS 

 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 

 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO 

 Fundação Parques e Jardins - FPJ 

 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 

 Gabinete do Prefeito – GBP 

 Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO 

 Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 
PREVIRIO 

 Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA 

 Instituto Municipal Pereira Passos – IPP 

 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH 

 Procuradoria Geral do Município - PGM 

 Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL 
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 Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH 

 Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA 

 Secretaria Municipal de Cultura - SMC 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI 

 Secretaria Municipal de Educação – SME 

 Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 

 Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP 

 Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI 

 Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

 Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 

 Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH 

 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 
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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 9.859 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 2017, 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/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Total

Licitação 14 4 21 18 7 20 14 25 28 33 11 26 221

Contratos 234 86 184 140 179 183 220 221 156 214 238 149 2.204

Convênios 43 15 11 17 13 13 5 34 43 50 75 72 391

Orçam./Financeiro 81 97 59 42 107 159 67 46 58 72 37 82 907

Pessoal 492 319 437 395 489 378 489 603 458 443 427 306 5.236

Admissão de Pessoal 4 4 1 3 9 6 12 3 1 0 0 5 48

Auditorias e similares 6 5 21 12 11 20 6 19 10 11 13 20 154

Recursos 0 1 1 7 2 4 2 6 2 1 5 6 37

Consulta 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4

Informações 7 18 21 7 29 24 26 45 20 19 15 23 254

Denúncias 7 5 3 1 4 4 1 5 2 14 1 7 54

Outros assuntos 11 23 31 53 31 43 23 41 24 17 27 25 349

Total 899 577 790 696 881 855 865 1.049 802 875 849 721 9.859
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto 
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6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO 

O Plenário do TCMRJ reúne-se às terças e quintas-feiras às 15h. 
 
As competências privativas do Plenário são as seguintes: 
 
I - emitir Parecer Prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, na forma 
do art. 1º, inciso I, do Regimento Interno;  
II - apreciar a compatibilidade das Leis de Orçamento Anual, Plano Plurianual e de 
Diretrizes Orçamentárias, conforme disposto no art. 218, inciso I do Regimento Interno;  
III - apreciar os Relatórios da Lei Complementar nº 101/00 e determinar as medidas 
cabíveis;  
IV - julgar as contas prestadas anualmente pelos Ordenadores de Despesa da 
Administração Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro, conforme disposto no 
art. 2º, inciso I, do Regimento Interno;  
V - julgar as contas prestadas por execução de contrato formal e de convênios, prevista 
em ato normativo próprio;  
VI - julgar as Tomadas de Contas de quaisquer espécies, previstas no art. 156, incisos 
II e III, no art. 158 e no § único do art. 159, do Regimento Interno, bem como a 
instauração, em autos apartados, de Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 
221 do Regimento Interno;  
VII - determinar a Instauração de Tomada de Contas Especial em matérias de sua 
competência, nos casos previstos nos arts. 158 e 159 do Regimento Interno;  
VIII - representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, 
indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, conforme art. 1º, inciso X, do 
Regimento Interno, em matérias de sua competência;  
IX - apreciar a legalidade dos contratos, termos aditivos, convênios, termos de ajustes 
de contas, termos de parcerias, termos de rescisão, termos de reconhecimento de 
dívida, atas de registro de preços, contratos de permissão, autorização e concessão de 
serviços públicos, na forma disposta no art. 1º, incisos V e XVI, do Regimento Interno; 
X - verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos editais de licitação, 
conforme disposto no art. 1º, inciso XVI, do Regimento Interno;  
XI - apreciar a legalidade dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, de acordo 
com o art. 1º, inciso XVI, do Regimento Interno;  
XII - decidir sobre relatórios de auditorias realizadas in loco;  
XIII - apreciar, em grau de recurso, as matérias de sua competência privativa e de 
competência originária das Câmaras Julgadoras;  
XIV - julgar os Embargos de Declaração, previstos no art. 248, do Regimento Interno, 
opostos em processos de sua competência;  
XV - autorizar a cobrança executiva nos processos de sua competência, na forma 
disposta no art. 182, inciso II, do Regimento Interno;  
XVI - assinar prazo, em matérias relacionadas à sua competência, para que o órgão ou 
entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei;  
XVII - decidir sobre todos os processos em que figurem como parte os chefes dos 
órgãos do Poder Legislativo Municipal e do Tribunal de Contas;  
XVIII - responder a consultas, na forma do Regimento Interno;  
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XIX - decidir sobre denúncias e representações, na forma do Regimento Interno;  
XX - aprovar e uniformizar Súmulas e Enunciados de Jurisprudência sobre matérias de 
sua competência legal, na forma disposta nos arts. 125 a 130 do Regimento Interno;  
XXI - autorizar o procedimento autônomo de apuração por parte do Controle Externo;  
XXII - decidir sobre conflitos de competência entre Relatores e Câmaras Julgadoras;  
XXIII - avocar quaisquer processos de competência originária das Câmaras Julgadoras, 
para serem discutidos e votados no Plenário;  
XXIV - realizar sessões de caráter reservado, nos termos do art. 88, do Regimento 
Interno;  
XXV - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado em matérias relacionadas 
à sua competência, comunicando a decisão à Câmara Municipal, observado o art. 220, 
§§ 2º, 3º e 4º do Regimento Interno;  
XXVI - decidir sobre as arguições de impedimentos ou suspeições opostas a 
Conselheiros e Conselheiros-Substitutos, sobre processos de sua competência;  
XXVII - imputar débito e aplicar multas em matéria de sua competência; 
XXIX - autorizar a instauração de procedimentos para promover a remessa de 
documentos, relatórios e dados ao Tribunal, nos processos de sua competência;  
XXX - decidir sobre as matérias não previstas expressamente na competência das 
Câmaras Julgadoras. 
 

6.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2017, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 86 
(Oitenta e seis) Sessões Ordinárias, 32 (trinta e duas) Sessões Administrativas, 01 
(Uma) Sessão Ad-referendum e 01 (Uma) Sessão Especial, conforme especificado no 
quadro a seguir. 

 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 

  

Meses Ordinária Ad-Referendum Administrativa Especial Total

Janeiro 3 0 3 0 6

Fevereiro 6 0 3 0 9

Março 8 0 3 0 11

Abril 7 0 3 0 10

Maio 9 0 3 0 12

Junho 7 0 4 1 12

Julho 8 0 0 0 8

Agosto 10 0 3 0 13

Setembro 7 0 2 0 9

Outubro 8 0 5 0 13

Novembro 8 0 3 0 11

Dezembro 5 1 0 0 6

No Ano 86 1 32 1 120
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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 

 

 

 

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. 

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES 

Deliberação nº 231, de 14 de fevereiro de 2017. 
Altera as siglas dos gabinetes dos Procuradores do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 227 de 16/02/2017, pag. 53. 
 
Deliberação nº 232, de 28 de março de 2017. 
Altera a Deliberação nº 214, de 06/08/2015, modificando as siglas dos gabinetes dos 
conselheiros. 
Publicado no DORio nº 11 de 29/03/2017, pag. 52. 
 
Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017. 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

Licitação 124 189 0 0 13 326

Contratos 1.754 2.473 0 1 149 4.377

Convênios 160 231 0 0 10 401

Orçamentário/Financeiro 64 26 0 73 18 181

Pessoal 78 0 639 0 21 738

Admissão de Pessoal 3 3 16 0 0 22

Auditorias e similares 262 130 0 0 17 409

Recursos 3 2 0 0 19 24

Consulta 0 1 0 0 2 3

Informações 18 21 0 0 10 49

Denúncias 31 27 0 0 63 121

Outros assuntos 11 11 0 0 10 32

Total 2.508 3.114 655 74 332 6.683

Assunto
Totais por Decisão
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Aprova a política de Gestão por Resultados, dispõe sobre a fixação de critérios de avaliação 
dos servidores, metas e indicadores de desempenho do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro e disciplina a forma de aplicação da gratificação prevista no art. 119, 
inciso IV, da Lei Municipal nº 94/1979. 
Publicado no DORio nº 18, de 07/04/2017, págs. 69/72. 
 
Deliberação nº 234, de 12 de abril de 2017. 
Altera, para acrescer parágrafo único ao Art. 1º e dar nova redação ao inciso IV, do Art. 4º 
da Deliberação nº 190, de 29 de abril de 2013, que dispõe sobre a concessão de Auxílio-
Educação no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
Publicado no DORio nº 22, de 17/04/2017, pag. 74. 
 
Deliberação nº 235, de 18 de abril de 2017. 
Dispõe sobre a observância pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
das normas consolidadas na orientação técnica OT IBR 001/2006, do Instituto Brasileiro 
De Auditoria De Obras Públicas - IBRAOP e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 25, de 20/04/2017, págs. 60/62. 
 
Deliberação nº 236, de 04 de maio de 2017. 
Altera a redação do caput e do inciso IV do artigo 2º da Deliberação nº 225, de 02 de agosto 
de 2016, que institui a Comissão de Jurisprudência e Súmula na estrutura organizacional 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, define suas atividades específicas, 
normas gerais de atuação e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 35, de 08/05/2017, pag. 48. 
 
Deliberação nº 237, de 15 de maio de 2017. 
Altera a Deliberação no 185, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a concessão de 
Auxílio-Creche no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 42, de 17/05/2017, pag. 27 e retificado no DORio nº 43, de 
18/05/2017, pag. 40. 
 
Deliberação nº 238, de 15 de maio de 2017. 
Altera a Deliberação no 190, de 29 de abril de 2013, que dispõe sobre a concessão de 
Auxílio-Educação no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 42, de 17/05/2017, pag. 27. 
 
Deliberação nº 239, 31 de maio de 2017. 
Dispõe sobre a remessa de atos e documentos ao Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 54, de 02/06/2017, pag. 34. 
 
Deliberação nº 240, de 27 de junho de 2017. 
Dispõe sobre a alteração da nomenclatura de cargos em comissão do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal. 
Publicado no DORio nº 71, de 29/06/2017, pag. 35. 
 
Deliberação nº 241, de 27 de junho de 2017. 
Dispõe sobre a alteração da nomenclatura de cargos em comissão do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal. 
Publicado no DORio nº 71, de 29/06/2017, pag. 35. 
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Deliberação nº 242, de 27 de junho de 2017. 
Dispõe sobre a competência dos órgãos da Secretaria Geral de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Município do Rio Janeiro e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 71, de 29/06/2017, pag. 35. 
 
Deliberação nº 243, de 06 de julho de 2017. 
Altera a Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017, que aprovou a política de Gestão por 
Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 78, de 10/07/2017, págs. 39/40. 
 
Deliberação nº 244, de 01 de agosto de 2017. 
Institui a Política de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. 
Publicado do DORio nº 96, de 03/08/2017, pag. 51. 
 
Deliberação nº 245, de 16 de agosto de 2017. 
Dispõe sobre modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal. 
Publicado no DORio nº 107, de 18/08/2017 - pag. 32/33. 
 
Deliberação nº 246, de 20 de setembro de 2017. 
Adota, no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, a Política de 
Segurança da Informação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, aprovada pelo 
Decreto nº 29.385, de 02 de junho de 2008, e suas alterações. 
Publicado no DORio nº 130, de 22/09/2017, págs. 44/45. 
 
Deliberação nº 247, de 20 de setembro de 2017. 
Regulamenta os procedimentos de acesso à informação e a aplicação da Lei Federal nº 
12.527/2011, no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 
Publicado no DORio nº 130, de 22/09/2017, pag. 45/46. 
 
Deliberação nº 248, de 10 de outubro de 2017. 
Estabelece critérios para a organização da prestação de contas de recursos concedidos a 
título subvenção, auxilio e contribuição sobre o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas 
para julgamento. 
Publicado no DORio nº 143, de 11/10/2017, pag. 44/46. 
 
Deliberação nº 249, de 21 de novembro de 2017. 
Aprova as Metas da Política de Gestão por Resultados referente ao período de 01/11/2017 
a 31/10/2018, de que trata a Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017. 
Publicado no DORio nº 167, de 22/11/2017, págs. 26/28. 
 
Deliberação nº 250, de 19 de dezembro de 2017. 
Dispõe sobre normas a serem observadas no processamento dos Editais de Chamamento 
Público de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse e dá outras providencias. 
Publicado no DORio nº 187, de 20/12/2017, pag. 53. 
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6.3.2. RESOLUÇÕES 

Resolução nº 952, de 03 de janeiro de 2017. 
Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro para o exercício financeiro de 2017. 
Publicado no DORio nº 197 04/01/2017, pag. 12. 
 
Resolução nº 953, de 03 de janeiro de 2017. 
Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da lei Nº 3.714/2003 em R$ 42.871,76 
(quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais, e setenta e seis centavos), para o 
exercício de 2017. 
Publicado no DORio nº 197 de 04/01/2017, pag. 13. 
 
Resolução nº 954, de 05 de janeiro de 2017. 
Constitui Comissão Permanente de Licitação, criada através do Ato Executivo nº 17, de 
31/03/1982, com vigência para o período de 09/01/2017 a 08/01/2018. 
Publicado no DORio nº 199 de 06/01/2017, pag. 13. 
 
Resolução nº 955, de 27 de janeiro de 2017. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016, em 
atendimento a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Publicada no DORio nº 217 de 30/01/2017, págs. 76/77. 
 
Resolução nº 956, de 31 de janeiro de 2017. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, os servidores que menciona. 
Publicado no DORio nº 216 de 01/02/2017, págs. 83/84. 
 
Resolução nº 957, de 31 de janeiro de 2017. 
Designa Alexandre Kuebler, matricula nº 40/901420-0, como membro da Comissão 
Permanente para avaliação de descarte de processos digitalizados e microfilmados do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 216 de 01/02/2017, pag. 84. 
 
Resolução nº 958, de 14 de fevereiro de 2017. 
Designa Membros das Câmaras Julgadoras do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 227 de 16/02/2017, pag. 53. 
 
Resolução nº 959, de 02 de março de 2017. 
Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação, designando Dalmir José da 
Silva Oliveira, matrícula nº 40/901.474-7, em substituição de Tiago Kneipp Ramos, 
matrícula nº 40/901.756-7, e Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, 
matrícula nº 40/901.366-5, em substituição de Clarisse Santos Vieira de Menezes, 
matrícula nº 40/901.735-1. 
Publicado no DORio nº 227 de 03/03/2017, pag. 53. 
 
Resolução nº 960, de 08 de março de 2017. 
Dispõe sobre as áreas de atuação das 1º, 2º, 3º, 4º e 6º Inspetorias Gerais de Controle 
Externo. 
Publicado no DORio nº 238 de 09/03/2017, págs. 37/38. 
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Resolução nº 961, de 15 de março de 2017. 
Constitui a Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata a Deliberação nº 203, de 
29/09/2014, e dá outras providencias. 
Publicado no DORio nº 3 de 17/03/2017, pag. 57. 
 
Resolução nº 962, de 15 de março de 2017. 
Constitui a Comissão de Avaliação de que trata a Resolução Atricon nº 01/2016. 
Publicado no DORio nº 3 de 17/03/2017, pag. 57. 
 
Resolução nº 963, de 18 de abril de 2017. 
Designa servidores que atuarão como Pregoeiro e integrantes de Equipe de Apoio no 
âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 24, de 19/04/2017, pag. 39 e retificada no DORio nº 25, de 
20/04/2017, pag. 62. 
 
Resolução nº 964, de 19 de abril de 2017. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, os servidores KETZA CARDOSO LEITE DA SILVA, Matrícula nº 40/901.869, 
LEONARDO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, Matrícula nº 40/901.769 e LESLY LEDA 
NOTTER DOS ANJOS, matrícula nº 40/901.865. 
Publicado no DORio nº 26, de 24/04/2017, pag. 39. 
 
Resolução nº 965, de 04 de maio de 2017. 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos firmados no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro - TCMRJ 
Publicado no DORio nº 35, de 08/05/2017, pag. 48/49. 
 
Resolução nº 966, de 03 de maio de 2017. 
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, com base nos conceitos emitidos ao longo do Estágio Probatório, no cargo de 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, a servidora CRISTIANY SENE MONTALVÃO, 
matrícula 40/901.867-2. 
Publicado no DORio nº 35, de 08/05/2017, pag. 49. 
 
Resolução nº 967, de 04 de maio de 2017. 
Constitui a Comissão de Jurisprudência e Súmula de que trata a Deliberação nº 225, de 02 
de agosto de 2016, e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 35, de 08/05/2017, pag. 49. 
 
Resolução nº 968, de 17 de maio de 2017. 
Aprova o Plano de Diretrizes Anual - PDA, do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício de 2017. 
Publicado no DORio nº 44, de 19/05/2017, pag. 61. 
 
Resolução nº 969, de 29 de maio de 2017. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
Publicado no DORio nº 51, de 30/05/2017, pag. 70. 
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Resolução nº 970, de 30 de maio de 2017. 
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, com base nos conceitos emitidos ao longo do Estágio Probatório, no cargo de 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, a servidora ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA DE 
MATTOS, matrícula 40/901.803-7. 
Publicado no DORio nº 55, de 05/06/2017, pag. 39. 
 
Resolução nº 971, de 08 de junho de 2017. 
Designa GABRIEL LIMA CRUZ, matrícula nº 90/901.873-0, VITOR HUGO UCHOA PIRES 
TAVARES, matrícula nº 40/902.024-9, HEITOR DA SILVA FERRAZ, matrícula nº 
40/900.661-0 e LUIZ FERNANDO FERNANDES DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 
40/901.646-0, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Inventário 
de Bens Móveis, de que trata o processo nº 40/001.983/2017, em conformidade com a 
Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008. 
Publicado no DORio nº 61, de 13/06/2017, pag. 38. 
 
Resolução nº 972, de 29 de junho de 2017. 
Designa THIAGO DOS SANTOS PEREIRA PINTO, matrícula 40/902.010-8, para integrar, 
na qualidade de Membro, à Comissão de Inventário de Bens Móveis, de que trata o 
processo nº 40/001.983/2017, em conformidade com a Resolução CGM nº 841, de 27 de 
junho de 2008. 
Publicado no DORio nº 73, de 03/07/2017, pag. 71. 
 
Resolução nº 973, de 11 de julho de 2017. 
Instaura Processo Administrativo Disciplinar, para nos termos dos artigos 189 e seguintes 
da Lei nº 94, de 14 de março de1979 e demais normas mencionadas, apurar os fatos 
relatados no processo nº 40/2417/2017. 
Designa ainda, para proceder no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação, comissão formada pelos servidores que menciona. 
Publicado no DORio nº 81, de 13/07/2017, pag. 33. 
 
Resolução nº 974, de 31 de julho de 2017. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores Claudio Szerman, 
Matrícula 40/901.863; Lívia Valladares de Araújo Silva, Matrícula 40/901.815 e Marcos 
Roberto Alves Guimarães, Matrícula 40/901.870. 
 
Resolução nº 975, de 24 de agosto de 2017. 
Aprova a composição da Comissão Estratégica por Resultados, das Comissões de Gestão 
por Resultados e da Comissão Recursal, com suas atribuições definidas pela Deliberação 
nº 233, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre a política de Gestão por Resultados do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 112, de 25/08/2017, pág. 47. 
 
Resolução nº 976, de 05 de setembro de 2017. 
Aprova o documento técnico - DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA. 
Publicado no DORio nº 121, de 11/09/2017, págs. 87/90. 
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Resolução nº 977, de 13 de setembro de 2017. 
Designa Vivian Luiza Drummond Guerra, matrícula nº 40/902.018-1, e Lucas de Aquino 
Martins Costa, matrícula nº 40/902.020-7, como integrantes da Equipe de Apoio, dos 
processos licitatórios desta Corte de Contas na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, 
no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 124, de 14/09/2017, págs. 57. 
 
Resolução nº 978, de 13 de setembro de 2017. 
Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação, designando 
Vivian Luiza Drummond Guerra, matrícula nº 40/902.018-1, em substituição de Ismar Silva 
Moreno, matrícula nº 40/901.778-1. 
Publicado no DORio nº 124, de 14/09/2017, págs. 57. 
 
Resolução nº 979, de 18 de setembro de 2017. 
Designa Ana Paula Téllez Dusi, matrícula nº 40/901.460-6, Ana Paula de Oliveira Lima de 
Mattos, matrícula nº 40/901.803-7, Carolina Andrade Queiroz, matrícula nº 40/902.001-7, 
Natalia Grassano Schincariol, matrícula nº 40/902.015-7, Maria Rita Verissimo, matrícula 
nº 80/901.048-9 e Maria Bethania Villela Naef Taddeu, matrícula nº 80/901.026-5, para, sob 
a presidência da primeira, constituírem a Comissão Permanente de Saúde e Qualidade de 
Vida no Trabalho (SQVT). 
Publicado no DORio nº 127 de 19/09/2017, pag. 34. 
 
Resolução nº 980, de 25 de setembro de 2017. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2017, em atendimento 
à Lei Complementar n.º 101/2000. 
Publicado no DORio nº 132, de 26/09/2017, pag. 30. 
 
Resolução nº 981, de 27 de setembro de 2017. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, aprovado pela Resolução nº 952, de 03 de 
janeiro de 2017. 
Publicada no DORio nº 135 de 29/09/2017, pag. 42. 
 
Resolução nº 982, de 03 de outubro de 2017. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, no Cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores: 
Antônio Fernando Lucas Barbosa - Matrícula nº 40/901.881; 
Jorge Sandro Carneiro Pinheiro - Matrícula nº 40/901.880; 
Márcio Antônio Braga de Sousa - Matrícula nº 40/901.878; e 
Zildete de Souza - Matrícula nº 40/901.882. 
Publicado no DORio nº 139, de 05/10/2017, pag. 59. 
 
Resolução nº 983, de 10 de outubro de 2017. 
Prorroga por 30 (trinta) dias, o prazo assinalado na Resolução nº 973, de 11 de julho de 
2017, para a conclusão dos trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
40/2417/2017. 
Publicado no DORio nº 143, de 11/10/2017, pag. 44. 
 
Resolução nº 984, de 07 de novembro de 2017. 
Altera a Composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras, 
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instituída através da Resolução Nº 434, de 18 de maio de 2007. 
Publicado no DORio nº 160, de 09/11/2017, pag. 39. 
 
Resolução nº 985, de 21 de novembro de 2017. 
Confirma no quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, no Cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores: 
Ana Paula de Biase Ahmed, Matrícula nº 40/901.886; 
Bruno Albernaz de Pinho, Matrícula nº 40/901.889; 
Carla Rocha Curi, Matrícula nº 40/901.801; 
Carlos Henrique Teles Gonçalves, Matrícula nº 40/901.887; 
Fabio Alexandre Rodrigues de Carvalho, Matrícula nº 40/901.885; e 
Paulo Fernando Gonçalves Pires, Matrícula nº 40/901.884. 
Publicado no DORio nº 167, de 22/11/2017, pag. 28. 
 
Resolução nº 986, de 30 de novembro de 2017. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2017, aprovado pela Resolução nº 952, 
03/01/2017 e suas alterações 
Publicado no DORio nº 174, de 01/12/2017, pag. 46. 
 
Resolução nº 987, de 04 de dezembro de 2017. 
Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao 
cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2017, no Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 177, de 06/12/2017, pag. 29/30. 
 
Resolução nº 988, de 04 de dezembro de 2017. 
Designa, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, matrícula nº 40/901.838-3, 
MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES, matrícula nº 40/901.416-8 e ALUISIO 
GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS, matrícula nº 41/901.959-7, para, sob a presidência do 
primeiro procederem ao exame dos processos de Prestação e Tomada de Contas dos 
Ordenadores de Despesas e demais Responsáveis do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2017, e emitir, em consequência, os competentes 
certificados de auditoria. 
Publicado no DORio nº 177, de 06/12/2017, pag. 30. 
 
Resolução nº 989, de 04 de dezembro de 2017. 
Designa CHRISTIAN AGRA BARBOSA, matrícula nº 40/900.750-1 e SÉRGIO BARBOSA 
FERREIRA, matrícula nº 40/900.303-9, para constituírem comissão encarregada de 
realizar Inspeção Física no Almoxarifado do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, de forma a confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao 
exercício de 2017. 
Publicado no DORio nº 177, de 06/12/2017, pag. 30. 
 
 
Resolução nº 990, de 04 de dezembro de 2017. 
Designa IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, matrícula nº 40/901.838-3, 
MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES, matrícula nº 40/901.416-8 e ALUISIO 
GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS, matrícula nº 41/901.959-7, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa do 
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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2017. 
Publicado no DORio nº 177, de 06/12/2017, pag. 30. 
 
Resolução nº 991, de 12 de dezembro de 2017. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, aprovado pela Resolução nº 952, de 03 de 
janeiro de 2017 e alterações. 
Publicado no DORio nº 182, de 13/12/2017, pag. 518. 
 
Resolução nº 992, de 19 de dezembro de 2017. 
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores: 
Daniella Soares de Carvalho, Matrícula nº 40/901.844; 
Fabrício Gandarely Marques, Matrícula nº 40/901.888; 
Flavio Luiz Assis de Almeida, Matrícula nº 40/901.690; 
Márcio da Silva Filippo, Matrícula nº 40/901.890; e 
Rayane Rodrigues Fonseca Valpuesta, Matrícula nº 40/901.833. 
Publicado no DORio nº 188, de 21/12/2017, pag. 61. 
 

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro – D.O. RIO. 
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7. ATIVIDADES DAS CÂMARAS JULGADORAS 

As Câmaras Julgadoras, criadas por intermédio da Deliberação nº 228, de 19 de 
outubro de 2016 são os órgãos responsáveis por deliberarem, originalmente, sobre 
matérias que, por sua natureza, não são abrangidas na competência privativa do 
Plenário. 
 
As sessões das Câmaras Julgadoras ocorrem às Quintas-feiras, a partir das 14h. 
 
As competências das Câmaras Julgadoras são as seguintes: 
 
I - apreciar, para fins de registro:  
a) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, inclusive 
contratações por prazo determinado, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, na forma do Regimento Interno;  
b) as concessões de aposentadorias, e das respectivas fixações de proventos e suas 
alterações, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório e, ainda, a das transformações das aposentadorias por invalidez em 
seguro-reabilitação, na forma do Regimento Interno;  
c) atos de fixação remuneratória de agentes políticos, na forma do Regimento Interno; 
II - apreciar a legalidade dos editais de concurso público, na forma do Regimento 
Interno;  
III - julgar as contas prestadas pelos responsáveis por bens patrimoniais e almoxarifado, 
conforme dispõe o art. 1º, inciso II, do Regimento Interno;  
IV - julgar as contas prestadas por tesoureiros e pagadores por término de gestão, 
conforme dispõe o art. 1º, inciso II, do Regimento Interno;  
V - julgar as Prestações de Contas de subvenções, contribuições e auxílios concedidos 
a entidades privadas, forma do art. 1º, do Regimento Interno;  
VI - determinar a Instauração de Tomada de Contas Especial em matérias de sua 
competência;  
VII - autorizar a cobrança judicial nos processos de sua competência, na forma disposta 
no art. 182, inciso II do Regimento Interno;  
VIII - autorizar a instauração de procedimentos para promover a remessa de 
documentos, relatórios e dados ao Tribunal, nos processos de sua competência;  
IX - assinar prazo, em matérias relacionadas à sua competência, para que o órgão ou 
entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 7  
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado em matérias relacionadas à 
sua competência, comunicando a decisão à Câmara Municipal;  
XI - julgar os responsáveis pela aplicação de adiantamento, quando as respectivas 
contas forem impugnadas pelo ordenador de despesas;  
XII - representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados em 
processos de sua competência, indicando o ato inquinado e definindo 
responsabilidades, conforme art. 1º, inciso X, do Regimento Interno;  
XIII - julgar os Embargos de Declaração, previstos no art. 248, inc. I, do Regimento 
Interno, opostos em processos de sua competência;  
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XIV - imputar débito e aplicar multas em matéria de sua competência, nos termos do 
art. 178 do Regimento Interno. 
 

7.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2017, as Câmaras Julgadoras deste Tribunal de Contas estiveram 
reunidas em 32 (Trinta e duas) Sessões, conforme especificado no quadro a seguir. 

 

 
 
 

7.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS 

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados pelas Câmaras 
Julgadoras, com os totais das decisões por natureza do processo. 
 

 

Meses Ordinária

Janeiro 0

Fevereiro 0

Março 3

Abril 3

Maio 4

Junho 3

Julho 4

Agosto 5

Setembro 2

Outubro 2

Novembro 3

Dezembro 3

No Ano 32

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

Licitação 0 0 0 0 0 0

Contratos 0 0 0 0 0 0

Convênios 0 0 0 0 0 0

Orçamentário/Financeiro 8 0 0 148 1 157

Pessoal 198 1 2.764 0 142 3.105

Admissão de Pessoal 14 1 52 0 0 67

Auditorias e similares 0 0 0 0 0 0

Recursos 0 0 0 0 0 0

Consulta 0 0 0 0 0 0

Informações 0 0 0 0 0 0

Denúncias 0 0 0 0 0 0

Outros assuntos 0 0 0 0 0 0

Total 220 2 2.816 148 143 3.329

Assunto
Totais por Decisão
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8. ATIVIDADES DA PROCURADORIA ESPECIAL 

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições 
de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena 
autonomia funcional. 
 
O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial 
durante este ano:  
 

Diligência Registro Conhecimento Arquivamento Regularidade Outros Total

Licitação 81 0 76 56 0 42 255

Contratos 751 1 1.219 323 1 172 2.467

Convênios 64 0 124 24 0 33 245

Orçamentário/Financeiro 55 2 4 28 179 60 328

Pessoal 282 3.476 0 1 1 256 4.016

Admissão de Pessoal 16 66 0 5 0 1 88

Auditorias e similares 223 0 15 101 0 82 421

Recursos 5 0 3 3 0 19 30

Consulta 1 0 0 0 0 2 3

Informações 3 0 0 10 0 20 33

Denúncias 39 0 2 25 0 52 118

Outros assuntos 13 0 1 16 1 12 43

Total 1.533 3.545 1.444 592 182 751 8.047

Assunto
Totais por Parecer da Procuradoria Especial

 

Gráfico 3. Pareceres da Procuradoria Especial 
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9. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

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

9.1. ATRIBUIÇÕES 

De acordo com a Deliberação nº 242, de 27 de junho de 2017, são essas as atribuições 
dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo: 

 

 
9.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I - examinar os contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres decorrentes de licitação 
ou de sua dispensa ou inexigibilidade;  

II - examinar os convênios, termos de colaboração e termos de fomento celebrados pelos 
órgãos e entidades sob suas áreas de atuação, bem como as respectivas prestações de contas;  

III - examinar os demais instrumentos que possam gerar despesa, não elencados nos incisos I 
e II;  

IV - manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os órgãos e entidades sob 
suas respectivas áreas de atuação;  

V - manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmados pelos órgãos 
e entidades jurisdicionados, além dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória 
de obras por eles realizadas;  

VI - realizar auditorias, inspeções, visitas técnicas e monitoramentos nos órgãos e entidades 
jurisdicionados;  

VII - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Direta sob suas 
respectivas áreas de atuação; e  

VIII - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo. 

 

 
9.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL 

I - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização 
ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão;  

II - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização 
ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de concessão 
inicial de aposentadoria e pensões, bem como de melhorias posteriores que venham a alterar 
o fundamento legal do respectivo concessório inicial; 
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III - analisar a legalidade de editais de concurso público para admissão de pessoal;  

IV - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e  

V - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo. 
 

 

 
9.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL 

I - examinar os editais de licitação por concorrência;  

II - examinar os editais de licitação por pregão, previamente selecionados;  

III - examinar as atas de registro de preços decorrentes de licitação na modalidade Pregão, 
observados os valores de alçada estabelecidos por este Tribunal;  

IV - manter cadastro dos editais de concorrência, de pregões e das atas de registro de preços 
para subsidiar as demais Inspetorias Gerais de Controle Externo e a Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento em suas auditorias e inspeções;  

V- emitir, quando solicitada, parecer técnico específico da área de informática, no âmbito da 
fiscalização da contratação de serviços e aquisição de equipamentos desta natureza, visando 
auxiliar a Inspetoria responsável por ultimar a análise do processo; e  

VI- outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo. 

 

 

9.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

I - examinar as Contas de Governo do Prefeito;  

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 da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios quadrimestrais de 
sua execução orçamentária;  

IV - elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;  

V - proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000;  

VI - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Indireta;  

VII - elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do 
Chefe do Executivo, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas 
da análise de pedidos relativos a operações de crédito;  

VIII - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; 
e  

IX - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo. 
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9.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS 

Conforme determinado pela Resolução N.º 960/2017 de 8/3/2017, 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 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR 
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS 
Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE 
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 
Instituto Municipal Pereira Passos – IPP 
Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO 
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL 
Empresa Olímpica Municipal – EOM 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
Companhia de Securitização – Rio Securitização 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI 
Procuradoria Geral do Município - PGM 
Controladoria Geral do Município – CGM 
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP 

 
 

2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS 
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH 
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH 

 
 

3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Educação – SME 
Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 

 
 

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH 
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6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI 
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Secretaria Municipal de Cultura - SMC 
Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Fundação Cidade das Artes – F-ARTES 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA 
Fundação Parques e Jardins - FPJ 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - 
CDURP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

 
 

9.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a 
entrada de 16.004 e a saída de 16.793 processos na Secretaria Geral de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 

 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sigla Entradas Saídas

1a.-IGE 1.920 2.334

2a.-IGE 1.414 1.567

3a.-IGE 2.537 2.857

4a.-IGE 2.166 2.534

5a.-IGE 5.969 5.564

6a.-IGE 938 1.036

7a.IGE 478 381

CAD 582 520

Total 16.004 16.793
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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 4. Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. CONTAS DE GOVERNO 

De acordo com o inciso I do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, Cabe ao Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro apreciar as contas anuais do prefeito do 
Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas. 
 
040/001324/2017 
A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD em cumprimento ao disposto 
no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação nº 242/2017, efetuou a análise 
preliminar das Contas de Governo do Prefeito, relativas ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2016. 
Em seguida, a Secretaria Geral de Controle Externo e a Procuradoria Especial do 
TCMRJ concluíram pela emissão de Parecer Prévio Favorável; 
Após o exame do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, foi emitido projeto de parecer 
prévio aprovado pelo Plenário, em sessão de 29/06/2017, nos termos a seguir 
transcritos: 
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P A R E C E R   P R É V I O 
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com base no art. 
71 da Constituição Federal, no art. 124, § 3º da Constituição Estadual, na redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 04 de 1991, no art. 88, inciso I da Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro e no art. 29, § 3º da Lei nº 289, de 25 de novembro de 
1981, alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, de sua Lei 
Orgânica; e 
CONSIDERANDO que, as Contas do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2016, 
foram prestadas dentro do prazo previsto no art. 107, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO que, os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os 
Demonstrativos das Variações Patrimoniais estão escriturados conforme os preceitos 
de contabilidade pública e expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial; 
CONSIDERANDO que, as análises da Secretaria Geral de Controle Externo e da 
Procuradoria Especial concluem pela emissão de Parecer Prévio Favorável; 
CONSIDERANDO que a realização de lançamentos de anulação de despesas 
orçamentárias não liquidadas, no final do exercício de 2016, embora tenha malferido 
acionadores cognitivos da contabilidade, não parecem ter sido executados para burlar 
normas jurídicas ou para alterar análises relevantes da situação econômico-financeira 
do Município, restando preservados a boa-fé. 
CONSIDERANDO que se verificou o cumprimento de todos os limites legais aplicáveis 
à espécie por parte do Chefe do Executivo;  
CONSIDERANDO que as, supostas, irregularidades supratranscritas não tem o condão 
de encartar as presentes contas de governo na classificação de aprovadas, a qualquer 
custo, haja vista a incidência necessária dos cânones da proporcionalidade e da 
razoabilidade no processo interpretativo do vertente caso.  
CONSIDERANDO que, além do cumprimento de outros limites, houve a observância 
dos limites mínimos constitucionais para aplicação de recursos em ações e serviços 
públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino (CF artigos 198, § 2º, e 
212);  
CONSIDERANDO, finalmente, que, ficam pendentes de quitação as responsabilidades 
de administradores e demais responsáveis pela ordenação de despesas cujas Contas 
pendem de julgamento por este Tribunal,  
 
R E S O L V E  
 
Emitir Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura 
do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2016, de responsabilidade do 
Prefeito, Exmo. Sr. Eduardo Costa Paes, com as Determinações e Recomendações 
apontadas. 
 
DETERMINAÇÕES:  
 
D1) Que seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado 
pela Lei Municipal nº 5.300/2011, sob pena de que o Tesouro Municipal seja obrigado, 
nos próximos exercícios, a dispor de vultosas quantias para cobertura do déficit 
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financeiro já existente no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro, conforme responsabilidade estipulada no § 1º do art. 2º 
da Lei nº 9.717/1998 (subitem 5.6);  
 
D2) Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o 
disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na 
decisão proferida por esta Corte no processo 05/5159/2004 (subitem 5.6);  
 
D3) Que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações 
percebidas pelos servidores beneficiados pelo abono permanência sejam recolhidas ao 
FUNPREVI, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 5.6);  
 
D4) Que o Poder Executivo atue junto ao PREVI-RIO para que seja cumprido o disposto 
na legislação que trata dos Regimes Próprios de Previdência, a fim de que a posição 
atuarial atualizada seja refletida nas Demonstrações Contábeis de encerramento de 
cada exercício do FUNPREVI e, consequentemente, nas Demonstrações Consolidadas 
do Município (subitem 5.2);  
 
D5) Que à Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa de seu titular, sob pena de 
responsabilidade, proceda o imediato lançamento tributário das obrigações não 
quitadas por empresas concessionárias, no que concerne a exploração de publicidade 
em áreas públicas, notadamente mobiliário urbano, bem como as empresas que 
operam publicidade na denominada Mídia Exterior, devendo a Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização proceder rigorosa fiscalização em publicidades não 
licenciadas, em verdadeiro afronto a ordem pública e, ainda, providenciar a cobrança 
de tributos quanto a utilização de áreas públicas para a realização de eventos, evitando-
se desta forma, a perda de receita. 
 
D6) Que o Poder Executivo efetive criteriosa análise antes da realização de 
cancelamentos de saldos de empenhos com objetivo de se evitar que aqueles 
referentes a serviços já prestados e/ou materiais já entregues, pelos fornecedores, 
sejam irregularmente cancelados.  
 
D7) Para que a Prefeitura avalie as condições de administração e manutenção dos 
hospitais municipalizados no exercício de 2016, verificando os ajustes necessários para 
fazer face ao aumento correspondente de despesas, em conformidade com a LRF. 
 
RECOMENDAÇÕES:  
 
1. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de 
professores, bem como às relativas à infraestrutura das escolas (subitens 1.8 e 10.IV.5 
e fls. 498/500 do p.p.);  
 
2. Que a Secretaria de Educação, juntamente com a RIOURBE, conclua, com a maior 
brevidade possível, a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as escolas 
municipais (subitens 1.8 e 10.IV.6 e fls. 498/500 do p.p.);  
 
3. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os 
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elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de 
obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras 
públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos 
impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme exposto pela 7ª Inspetoria Geral às fls. 
456 (subitem 1.8 e fls. 523 do p. p.);  
 
4. Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria Municipal de Saúde e 
RIOURBE no sentido de abolir a recorrente prática de realização de despesas sem 
prévio empenho (subitens 1.8, 4.2.2 e 10. IV.13 e fls. 502/512); 
 
5. Que seja estudada a possibilidade da criação de fonte de recursos própria para a 
receita proveniente de alienação de bens e direitos, de modo a demonstrar sua 
utilização no financiamento de despesas de capital ou despesas correntes do RPPS, 
conforme preceitua o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.4.2.6);  
 
6. Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no § 6º do 
art. 165 da Constituição Federal (subitens 2.5.1 e 10.IV.7);  
 
7. Que a Secretaria Municipal da Casa Civil e a Controladoria Geral do Município 
elaborem Plano de Ação, envolvendo os órgãos gestores dos segmentos alcançados 
pelas renúncias de receitas, visando a criação de normas que permitam à Prefeitura 
mensurar o retorno socioeconômico das mesmas junto à população, com mecanismos 
oficiais de estudo, avaliação, implementação e acompanhamento dos incentivos, por 
área de fomento, de forma a viabilizar a análise da efetividade, por meio de 
instrumentos gerenciais institucionalizados, com ampla divulgação, a fim de reforçar a 
transparência e controle social da coisa pública (subitens 2.5.3 e 10.IV.8);  
 
8. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a 
aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais (subitens 2.5.4 e 10.IV.15);  
 
9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007 (subitens 2.10.1.1 e 
10.IV.10);  
 
10. Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.9 não 
sejam consideradas para fins de elaboração do demonstrativo destinado à apuração do 
percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;  
 
11. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que 
os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de 
Educação (subitem 3.1.11.2); 
 
12. Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município somente 
em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a 
educação básica pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei n.º 11.494/2007 c/c o art. 
70, caput e incisos I a VIII, da Lei n.º 9.394/1996 (subitem 3.2.3);  
 
13. Que os procedimentos de repasse dos recursos provenientes dos royalties do 
petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no Decreto Municipal nº 
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41.149/2015, devendo ser repassados mês a mês de acordo com a competência a que 
se referirem (subitem 5.4);  
 
14. Que seja evitada a transferência de imóveis ao FUNPREVI, como pagamento de 
dívidas ou como novas fontes de capitalização, uma vez que a geração de receitas 
provenientes dos mesmos, seja por alienação ou por recebimento de aluguéis, tem se 
demonstrado de difícil concretização (subitem 5.5);  
 
15. Que a PGM e a CGM, juntamente com o IPLANRIO, promovam a integração entre 
os seus sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações 
de forma automática e em tempo real por transmissão de dados via sistemas (subitens 
7.1 e 10.IV.16);  
 
16. Que a PGM, em conjunto com a SMF e Casa Civil/SPA, proceda ajustes no sistema 
da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as CDAs 
que tenham como sujeito passivo Órgãos integrantes da Administração Direta ou 
Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à CGM a fim de que não 
constem do Balanço Consolidado (subitens 7.3 e 10.IV.17);  
 
17. Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos 
inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando maior controle dos prazos 
prescricionais de tais créditos e maior agilidade nas providências necessárias junto ao 
Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos 
decretados no curso das execuções fiscais (subitem 7.5.3);  
 
18. Que a estimativa das disponibilidades de caixa líquidas utilizada para fins de 
elaboração do Anexo de Metas Fiscais considere o comportamento histórico de todas 
as variáveis envolvidas, e não apenas o fator de projeção da Receita Corrente Líquida 
sobre o saldo apurado no exercício anterior (subitens 9.3.2 e 10.IV.19);  
 
19. Que a CGM faça constar, na Prestação de Contas de Governo de 2017, 
demonstrativo que evidencie, com relação ao montante apurado através do Relatório 
CGM n.º 010/2017, os valores pagos e os pendentes de quitação ao final do exercício, 
por órgão e fonte de recurso (subitem 9.4);  
 
20. Que se envidem esforços para o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual utilizando as ferramentas 
previstas no art. 9º da LRF (subitens 9.5.2 e 10.IV.20).  
 
21. Que o Chefe do Poder Executivo proceda ao processo licitatório para exploração 
de vagas de estacionamento na Cidade, hoje operadas por “flanelinhas”, ocasionando 
enorme prejuízo ao erário, com elevada perda de receita referente a esta atividade.  
 
22. Que o Poder Executivo envide esforços no sentido de efetivar a completa Circulação 
da frota de ônibus, operadas pelo SPPO, com ar condicionado.  
 
23. Que o Município faça monitoramento e controle mais efetivo nas áreas públicas, a 
fim de prevenir e coibir a ocupação irregular, evitando, dessa forma, que a 
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administração pague quantias vultosas por essas desocupações.  
 
24. Que o Poder Executivo observe a aplicação do Parágrafo 1º do Artigo 133 do 
Decreto 39.094 de 2014, que dispõe sobre a utilização das sepulturas por pessoas 
designadas como beneficiárias pelo titular de direito de uso, a fim de que o beneficiário 
possa exercer o seu direito a qualquer momento.  
 

Art. 133. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá ser titular de 
direitos ao sepulcro em cemitérios públicos e particulares do 
Município do Rio de Janeiro, obedecidos os requisitos previstos 
neste Regulamento.  
§ 1º A sepultura cujo titular de direito de uso seja pessoa física 
destinar-se-á ao sepultamento dos cadáveres deste, de sua família, 
conforme vocação contida no §3º deste artigo, e dos que sejam por 
aquele especificamente designados como Beneficiários.  

 
25. Que o Poder Executivo revogue o Artigo 1º da Resolução conjunta 
CVL/SECONSERVA Nº 02 de 18 de setembro de 2013, no que concerne a proibição 
de transferência de Jazigos Perpétuos nos treze cemitérios públicos, o que vem 
causando enormes transtornos às famílias, principalmente as mais pobres, que no 
momento de desespero se veem constrangidas, e muitas das vezes impedidas, de 
sepultar o seu ente querido no mesmo jazigo daquela família.  
 
26. Que o Município promova maior fiscalização em Contratos e Convênios com OSs - 
Organizações Sociais e ONG’s - Organizações não Governamentais, especialmente 
relativas a Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer.  
 
27. Que a Secretaria de Saúde avalie, com rigor, e busque aprimorar o atendimento 
ambulatorial nas UPAs, a fim de promover um melhor atendimento à população carioca.  
 
28. Que a Secretaria Municipal de Saúde, envide esforços a fim de aperfeiçoar, junto 
às OSs, a entrada de dados, difundindo e treinando a operação dos sistemas de 
controle; 
 
29. Que a Secretaria Municipal de Saúde, proceda a publicação das informações 
contidas no Painel de Gestão OS INFO, expandindo do conteúdo sintético para o 
analítico, fortalecendo o Controle Social e permitindo que a Sociedade Carioca colabore 
na fiscalização;  
 
30. Que a Secretaria Municipal de Saúde, passe a desenvolver seus próprios 
indicadores nos contratos de gestão da atenção básica para uma avaliação contínua, 
a partir dos dados do Painel, com o intuito de aferir a economicidade, efetividade e 
eficiência da atuação das OSs, pois estes são necessários para o diagnóstico, 
monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas e publicizando-os.  
 
Sala das Sessões, 29 de junho de 2017. 
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9.5. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO 

De acordo com o inciso II do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, Cabe ao Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro Julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e 
fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. 
 

CMR/002993/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ 
referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária de 16/2/2017. 
 
CMR/002869/2016 
Prestação de Contas de Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro - FECMRJ, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 31/1/2017. 
 
040/002205/2013 
Complementação de Prestação de Contas do exercício 2012 - Gabinete do Prefeito. 
Decisão: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária de 
06/06/2017. 
 
029/000140/2010 
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - 

SMPD, referente ao exercício de 2009. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 16/2/2017. 
 
026/400490/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - 
RIOLUZ, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 02/05/2017. 
 
026/400476/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - 
RIOLUZ e do Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP referente ao exercício de 
2014. 
Decisão: Diligência com Audiência, na Sessão Ordinária de 25/05/2017. 
 
024/100033/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 20/06/2017. 
 
018/100287/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 
S.A. - RIOTUR, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 04/05/2017. 
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018/100244/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 
- RIOTUR, referente ao exercício de 2012. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão 
Ordinária de 3/10/2017. 
 
014/400665/2016 
Tomada de Contas Especial da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 
Janeiro - RIO-ZOO, referente ao contrato n.º13/2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 29/08/2017. 
 
014/400110/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 
Janeiro - RJ, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 7/2/2017. 
 
014/400086/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 
Janeiro - RIO-ZOO, referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Audiência, na Sessão Ordinária de 03/08/2017. 
 
014/400085/2011 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 
Janeiro - RIO-ZOO, referente ao exercício de 2010. 
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Ressalva, com Determinação, na Sessão 
Ordinária de 13/06/2017. 
 
014/400075/2012 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de 
Janeiro - RIOZOO, referente ao exercício de 2011. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 20/04/2017. 
 
014/300553/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Parques e Jardins - FPJ, referente ao 
exercício de 2015. 
Decisão: Contas Julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
25/05/2017. 
 
014/300431/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Parques e Jardins - FPJ, referente ao 
exercício de 2012. 
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária de 
05/12/2017. 
 
012/600442/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário, referente ao exercício de 
2013. 
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Decisão: Contas julgadas Regulares, com Ressalva, com Determinação, na Sessão 
Ordinária de 24/10/2017. 
 
012/600080/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, 
referente ao exercício de 2012. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
18/04/2017. 
 
012/600055/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 7/2/2017. 
 
012/600046/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário, referente ao exercício de 
2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
19/12/2017. 
 
012/500092/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, 
referente ao exercício de 2012. 
Decisão: Sobrestamento, na Sessão Ordinária de 18/04/2017. 
 
012/500076/2009 
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente 
ao exercício de 2008. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
13/07/2017. 
 
012/500028/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, referente 
ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 14/2/2017. 
 
009/200511/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - 
RIOSAÚDE, referente ao exercício de 2015 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 26/1/2017. 
 
009/200062/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. 
RIOSAÚDE, referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
26/09/2017. 
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007/100001/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - 
MULTIRIO, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Sobrestamento, na Sessão Ordinária de 20/04/2017. 
 
007/100001/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO, 
referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária de 19/12/2017. 
 
007/100001/2012 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO, 
referente ao exercício de 2011. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária de 28/11/2017. 
 
006/600434/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto da Águas do Município do Rio 
de Janeiro - Rio-Águas, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, a Sessão ordinária de 11/04/2017. 
 
006/600157/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto de Águas do Município do Rio 
de Janeiro - RIO-ÁGUAS, referente ao exercício de 2012. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
31/08/2017. 
 
006/500572/2007 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, 
referente ao exercício de 2006. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
14/12/2017. 
 
006/500554/2009 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, 
referente ao exercício de 2008. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 02/05/2017. 
 
006/500470/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 03/08/2017. 
 
006/380006/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Conservação e Obras 
Públicas - RIOCOP, referente ao exercício de 2015. 
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Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão 
Ordinária de 26/1/2017. 
 
006/100013/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do 
Rio de Janeiro - GEO-RIO, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 30/05/2017. 
 
005/502997/2016 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência - PREVIRIO, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência com alerta, na Sessão Ordinária de 29/08/2017. 
 
004/400018/2017 
Prestação de Contas de Arrecadadores de Receitas da Subsecretaria do Tesouro 
Municipal - SMF, referente ao exercício de 2016. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
05/12/2017. 
 
003/200052/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Energia de Tráfego - CET-RIO, 
referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 
02/05/2017. 
 
003/200028/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - RIO, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 2/2/2017. 
 
002/400033/2016 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - 
IPP, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 7/3/2017. 
 
001/900100/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes, referente ao exercício 
de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 2/2/2017. 
 
001/900054/2014 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes referente ao exercício 
de 2013 
Decisão: Sobrestamento, na Sessão Ordinária de 27/04/2017. 
 
001/800038/2014 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, referente ao exercício de 2013. 
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Decisão: Sobrestamento, na Sessão Ordinária de 7/2/2017. 
 
001/800017/2012 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, referente ao exercício de 2011. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 9/2/2017. 
 
001/700348/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 21/2/2017. 
 
001/600039/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal - EOM, referente ao 
exercício de 2015. 
Decisão: Contas julgadas regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 7/2/2017. 
 
001/600002/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal - EOM, referente ao 
exercício de 2014. 
Decisão: Sobrestamento com envio de Ofício, na Sessão Ordinária de 16/3/2017. 
 
001/502445/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 
COMLURB, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência com Audiência, na Sessão Ordinária de 14/3/2017. 
 
001/501061/2010 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 
COMLURB, referente ao exercício de 2009. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na 
Sessão Ordinária de 7/3/2017. 
 
001/501057/2011 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 
COMLURB, referente ao exercício de 2010. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 7/3/2017. 
 
001/500982/2012 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 
COMLURB, referente ao exercício de 2011. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 02/05/2017. 
 
001/400042/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da 
Cidade, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 26/1/2017. 
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001/300001/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Diligência com alerta, na Sessão Ordinária de 11/07/2017. 
 
001/200270/2004 
Prestação de Contas de Gestão da RIOEVENTOS, referente ao exercício de 2003, 
sendo resp. Wagner Huckleberry Siqueira. 
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação na Sessão Ordinária de 
21/11/2017. 
 

9.6. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

9.6.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS / AUDITORIAS DE CONFORMIDADE PROGRAMADAS 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2017 
(040/000.972/2017), foram realizadas as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: PGM e PREVIRIO. 
Abril: GBP e RIOCENTRO. 
Maio: CVL, EOM e RIOTUR (Réveillon). 
Junho: SMF, RIOSEC e IPP. 
Julho: IPLANRIO. 
Agosto: CGM, IMPRENSA e SEOP. 
Setembro: RIOZOO. 
Outubro: GBP, SERI 
Novembro: RIOTUR (Carnaval) 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Maio: SECONSERMA e RIO-ÁGUAS. 
Junho: SMUIH e GEO-RIO. 
Julho: SMUIH/Subsecretaria de Urbanismo e Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. 
Agosto: SMUIH/Subsecretaria de Infraestrutura. 
Setembro: SMUIH e RIOURBE. 
Outubro: SECONSERVA, RIOLUZ 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: MULTIRIO. 
Maio: SMEEL. 
Agosto: TCMRJ. 
Setembro: SME. 
Novembro: CMRJ 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: SMS - Contratos de prestadores ao SUS, com foco nos serviços de diagnóstico 
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por imagem (Conselheiro Ivan Moreira - 040/002.810/2016). 
Maio: SMS - Contrato de gestão - Hospital Ronaldo Gazolla (O.S. VIVA RIO). 
Julho: SMS - Contrato de Gestão - Hospital Rocha Faria (O.S. IABAS) 
Agosto: SMS - Prestação de Serviço de Nutrição Hospitalar - Hospital Salgado Filho 
Setembro: SMS - Contrato de Gestão - Complexo Hospitalar Albert Schweitzer (O.S. 
Cruz Vermelha). 
Outubro: SMS, Contratos de Gestão UPA Magalhães Bastos (O.S. Unir), SMASDH 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Agosto: Folha de Pagamento: COMLURB, GM-RIO, GBP e PREVI-RIO. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: F-ARTES, SMDEI e FPJ. 
Abril: CET-RIO. 
Maio: CDURP e PLANETÁRIO. 
Junho: RIOFILME e COMLURB 
Julho: SMC. 
Agosto: SECONSERMA e SMTR. 
Outubro: Guarda Municipal, COMLURB 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Março: FUNDEB / MDE, SMF, PGM, FEIP, FMS, FUNPREVI, CGM e Receitas. 
Abril: CDURP e FCA/FMAS/FMDCA. 
Maio: RIOURBE. 
Junho: RIOZOO e CET-RIO. 
Julho: CMRJ. 
Agosto: GM-RIO, COMLURB e Receitas. 
Setembro: PGM, EOM e RIO-ÁGUAS. 
Outubro: RIOLUZ, MULTIRIO e Receitas 
Novembro: IMPRENSA, FUNPREVI 
 
 

9.6.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 2017 
(040/000.972/2017), foram realizadas as seguintes Auditorias: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Em 30/05/2017, por meio do processo 040/001.849/2017, foi criado um Grupo de 
Trabalho multidisciplinar, envolvendo as 1ª, 2ª e 6ª IGEs, com o objetivo de acompanhar 
o Legado dos Jogos Olímpicos, com o escopo mais abrangente do que aquele 
pretendido na Auditoria Operacional programada, inicialmente, para julho. O relatório 
da primeira Visita está em fase de conclusão. 
Monitoramento de Auditoria realizada: “O Atendimento ao Cidadão na Gestão de Alto 
Desempenho” - Processo original 40/5657/2014, novo processo 040/004335/2017. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Levantamento das obras suspensas e paralisadas nos órgãos vinculados à 
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2ªIGE. Processo 040/001968/2017 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Setembro: SMTR. Objetivo: analisar as ações de fiscalização da Secretaria Municipal de 

Transportes na Concessão da Av. Governador Carlos Lacerda, mais conhecida como Linha 
Amarela, administrada por meio do Contrato n.º 513/1994 pela empresa Linha Amarela S/A, 
conforme escopo definido no Voto n.º 735/2016 (processo TCMRJ n.º 40/004.145/2013) do 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Processo 
040/003704/2017 
 
 

9.6.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2017 
(040/000.972/2017), foram realizadas as seguintes Visitas: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Mediante visitas periódicas e contínuas, a serem agendadas a posteriori a 1ª IGE 
pretende, juntamente com a 2ª IGE, dar continuidade ao acompanhamento das ações 
voltadas à execução do Contrato de Parceria Público-Privada (PPP) celebrado entre o 
Município e a Concessionária Rio Mais S.A. (Parque Olímpico). 
A partir da licitação que prevê a concessão da gestão do Jardim Zoológico do Rio de 
Janeiro (Edital de Concorrência nº 3/2016 - Processo nº 040/000.558/2016) e, ainda, 
em atendimento à determinação contida às fls. 143 daquele processo, a 1ª IGE intenta 
realizar, em conjunto com a 6ª IGE, um programa de visitas periódicas, a serem 
agendadas a posteriori para verificação e monitoramento dos parâmetros físicos, 
econômicos e financeiros pactuados entre o Município e o ente particular adjudicado. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
O planejamento da 2ª IGE para o exercício de 2017 contempla a realização mensal de 
10 Visitas Técnicas, sendo mantido o acompanhamento dos 42 contratos constantes 
da planilha, em anexo ao Memo 2ª IGE nº 029/2017, e incluídas novas obras ao longo 
do exercício, que serão selecionadas segundo os critérios supracitados. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Fevereiro: SME 1ª CRE 
Março: SME 6ª CRE 
Abril: SME 4ª e 11ª CREs. 
Maio: SME 7ª CRE. 
Junho: SME 2ª CRE. 
Julho: SME - 8ª CRE. 
Agosto: SME - 5ª CRE. 
Setembro: SME - 9ª CRE. 
Outubro: SME – 10ª CRE 
Novembro: SME – 3ª CRE 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: SMS - AP 2.2 e 2.1 
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Abril: SMS AP 3.1. 
Maio: SMS AP 3.2. 
Junho: SMS AP 3.3. 
Agosto: SMS - AP 4.0 - 3 Clínicas de Saúde da Família / 3 Centros Municipais de 
Saúde. 
Setembro: SMS - AP 5.1 - 3 Clínicas de Saúde da Família / 3 Centros Municipais de 
Saúde. 
Outubro: SMS - AP 5.2 - 3 Clínicas de Saúde da Família / 3 Centros Municipais de 
Saúde. 
Novembro: SMS - AP 5.3 - 3 Clínicas de Saúde da Família / 3 Centros Municipais de 
Saúde. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: CDURP 
Julho: SECONSERMA. 
Setembro: CDURP. 
Novembro: SECONSERMA. 
 
 

9.6.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas 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 dos trabalhos desenvolvidos 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, passou-se 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. 

Atualmente estes trabalhos são alicerçados em um método voltado para verificações 
pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte 
desta SGCE. 

 
9.6.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS / AUDITORIAS DE CONFORMIDADE RELEVANTES NO 

PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias e Auditorias de Conformidade relativas ao ano de 2017, 
destacamos as seguintes: 
      
040/007964/2012 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na GM-Rio, em setembro/2012. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
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DECISÕES: Arquivamento, em Sessão Plenária de 21.11.2017. 
 
040/007896/2012 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/2012, abrangendo o período 
de junho/2011 a junho/2012. 
OBJETIVOS: Subsidiar exame dos Processos de Contas 
DECISÃO: Aplicação de Multa e Diligência na Sessão de 12/09/2017. 
 
040/006946/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em outubro/novembro de 2013, abrangendo o 
período de janeiro de 2012 a agosto de 2013. 
OBJETIVOS: Analisar a arrecadação de ITBI, legalidade dos processos relativos às 
revisões, restituições e concessões de renúncia de receita deste tributo. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação na Sessão de 31/10/2017. 
 
040/006798/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Imprensa da Cidade, em 
agosto / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 11.5.2017. 
 
040/006705/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/setembro de 2013. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas e os componentes 
patrimoniais do Fundo, abrangendo o período de julho de 2012 a junho de 2013. 
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Ordinária de 23/3/2017. 
 
040/006684/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Superintendência de 
Patrimônio - SPA, em agosto / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: Manutenção da diligência em Sessão Plenária de 27.4.2017. 
 
040/006628/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em outubro/2015. 
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos ao serviços de 
locação de veículos e de operação da Usina de Massa Asfáltica; por amostragem, de 
processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, de chamamento público e de 
contratos de gestão; da conformidade das informações prestadas pela gerenciadora da 
Parceria Público Privada (PPP) firmada com a Concessionária Porto Novo, do 
cumprimento do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 
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DECISÃO: processo arquivado, na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/006589/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, DE 31/07/2014 A 13/08/2014. 
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela 
Companhia estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de 
contabilidade e legislação fiscal vigentes. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 06/06/2017. 
 
040/006565/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
EMAG Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, em agosto de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar o processo de análise de Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesa, abrangendo o período de outubro de 2013 a junho de 2014. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 04/04/2017. 
 
040/006466/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das Artes, 
em outubro/2015. 
OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos. 
DECISÂO: Baixado em diligência em 12/09/2017. 
 
040/006460/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico e Solidário - SEDES, em abril / 2013. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES - O processo foi arquivado em Sessão de 10.8.2017. 
 
040/006454/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na IPLANRIO, em agosto/ 2011. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÃO- O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12.9.2017. 
 
040/006431/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, durante 24/06/2015 a 15/07/2015, 
abrangendo o período de janeiro de 2014 a abril de 2015. 
OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes das demonstrações contábeis, 
verificar os pontos de auditoria anteriores e a aderência dos procedimentos às normas 
legais. 
DECISÃO: Aplicação de Multa na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/006387/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Conservação Ambiental, em 24 de junho a 15 de julho de 2015. 
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OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes e constantes da Demonstrações Contábeis 
e orçamentárias, verificar as receitas orçamentárias, os repasses e a aplicação dos 
recursos do Fundo, abrangendo o período de janeiro de 2014 a abril de 2015. 
DECISÃO: Audiência com envio de cópia, na Sessão Ordinária de 23/05/2017. 
 
040/006345/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na IPLANRIO, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: 1 - Arquivamento, em Sessão Plenária de 31.10.2017. 
 
040/006284/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - SEGOV, em novembro / 2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÃO - Diligência em Sessão Plenária de 11.5.2017. 
 
040/006261/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, em julho/2015, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. 
OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações Contábeis espelham a real situação e 
auxiliar o exame de prestação de contas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/07/2017. 
 
040/006203/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em julho/2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Exame dos Processos de Contas do exercício de 2015. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 14/2/2017. 
 
040/006189/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2016, abrangendo o 
período de janeiro a dezembro de 2015. 
OBJETIVOS: subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesa 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 05/10/2017. 
 
040/006059/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em novembro e 
dezembro / 2016. 
OBJETIVOS: Examinar procedimentos, fatos e atos realizados pela jurisdicionada, 
incluindo a análise de despesas e contratos referentes ao Carnaval de 2016. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11.7.2017. 
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040/006058/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SETUR, em novembro / 2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16.5.2017. 
 
040/006010/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR em março/2015. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, as disponibilidades 
e outros componentes patrimoniais relacionados à fonte vinculada, abrangendo o 
exercício de 2014. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão de 28/3/2017. 
 
040/005895/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, no 
período de setembro/2015. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestações de contas. 
DECISÃO: O Processo foi votado pela Diligência, Audiência e Recomendação na 
Sessão de 26/01/17. 
 
040/005894/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal, em 
setembro / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: O processo foi mantido em Diligência, com Audiência, na Sessão de 
11.4.2017. 
 
040/005765/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos - IPP, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: diárias e passagens; Sistema 
Descentralizado de Pagamentos - SDP; bens móveis; almoxarifado; dispensas e 
inexigibilidades; convite, tomada de preços, concorrência e pregão; execuções 
contratuais; atendimento às recomendações das inspeções de agosto de 2009 e junho 
de 2010. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 23/05/2017. 
 
040/005759/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em julho/agosto de 2015, abrangendo o 
período de janeiro/2012 a maio/2015. 
OBJETIVOS: Analisar os incentivos fiscais decorrentes do Programa de Apoio a Alunos 
da Rede Pública Municipal de Ensino. 
DECISÃO: Diligência na Sessão de 07/12/2017. 
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040/005645/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, no período de agosto/2013. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, SDP e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/02/2017. 
 
040/005616/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral na SEDES em setembro / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES: O processo foi arquivado com recomendação em Sessão de 27.6.2017. 
 
040/005513/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS, em novembro/2016. 
OBJETIVOS: Verificar as receitas de contribuições e as despesas pagas às Operadoras 
de Plano de Saúde do Servidor Público Municipal - PSSM, e realizar testes para análise 
de consistência na base de dados das faturas extraídas do Sistema do Plano de Saúde 
dos Servidores do Município do Rio de Janeiro (PSSM on-line), referente ao período de 
janeiro a setembro de 2016. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária de 04/05/2017. 
 
040/005486/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico 
da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em julho/2015. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da prestação de serviço de limpeza e 
conservação nas dependências interna e externa da RIOZOO; de vigilância e 
segurança patrimonial; de aquisição de gêneros alimentícios para alimentação animal 
e de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições aos funcionários da 
RIOZOO; do Termo de Cooperação n.º 06/2015 celebrado com a COMLURB; das 
adequações às exigências do IBAMA/MPF; de termos de permissão de uso; do 
atendimento às recomendações de inspeções anteriores; do cumprimento do disposto 
na Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 04/04/2017. 
 
040/005431/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
EMAG Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, em novembro/2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas do Exercício de 2015, por meio do exame das Demonstrações Contábeis, 
verificando se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela EMAG estão de 
acordo com a legislação societária, as normas brasileiras de contabilidade e a 
legislação fiscal vigentes, bem como realizar um follow-up das impropriedades 
observadas em inspeções anteriores. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação e Alerta, na Sessão Ordinária de 
11/05/2017. 
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040/005394/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2014. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução contratual dos serviços 
de locação de pás carregadeiras, veículos e equipamentos e miniônibus para limpeza 
urbana; da operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó; por 
amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada 
de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 
dos processos de diárias e passagens ocorridas, com aplicação do check-list; e do 
atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em abril 
de 2013. 
DECISÃO: processo mantido em diligência com envio de oficio em apartado na Sessão 
de 19/10/2017. 
 
040/005348/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2015. 
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos 
de cargo, verificar a situação da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro, verificar as informações acerca de triênio do sistema 
ERGON e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras 
inspeções. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/12/2017. 
 
040/005278/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Empresa 
Municipal de Multimeios - MULTIRIO, em agosto/2015. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, fundo fixo, execução de termos e bens 
móveis. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/05/2017. 
 
040/005197/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO, em outubro e novembro de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Processo de Análise de Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesas, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2015. 
DECISÃO: Diligência e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Ordinária de 
04/05/2017. 
 
040/005115/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMADCA, 
de 26/05/2015 a 13/06/2015, abrangendo o período de janeiro de 2013 a abril de 2014. 
OBJETIVOS: Verificar saldos relevantes e pontos de auditoria de inspeções anteriores. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão de 06/07/2017. 
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040/005094/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Cultura - SMC, no período de set-out/2016. 
OBJETIVOS: análise de processos em geral e de prestação de contas, execução de 
termos, visita a equipamentos, verificação de denúncia e de regularidade junto ao 
CBMERJ. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/03/2017. 
 
040/004900/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de 
Janeiro - GM-RIO, em outubro/2016. 
OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com análise das 
Rubricas, Vínculos Jurídicos e Alocação dos Servidores, verificação do andamento da 
implantação do Sistema Ergon na GM-Rio e a devida transferência de dados do 
Sistema Rhupag. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/03/2017. 
 
040/004899/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em outubro/2016. 
OBJETIVOS: Analisar a gestão do estoque de dívidas com enfoque contábil e 
operacional, referente ao período de janeiro/2015 até agosto/2016. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação e envio de cópia, na Sessão Ordinária de 
14/3/2017. 
 
040/004858/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário do Rio 
de Janeiro - Planetário, em junho/2016. 
OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos, execução de termos e condições 
físicas das instalações do Planetário. 
DECISÂO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 31/01/2017. 
 
040/004836/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em junho/2016, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2015. 
OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações Financeiras espelham a real situação e 
auxiliar no exame de prestação de Contas. 
DECISÃO: Diligência, Audiência, Determinação e Recomendação na Sessão de 
01/08/2017. 
 
040/004783/2016 
Inspeção Ordinária, realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em outubro/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a prestação de serviços de abastecimento da frota, de locação de veículos e 
de motoqueiros para entrega e ou coleta de documentos; de processos formados 
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através de licitação nas modalidades pregão e tomada de preços e  de dispensa e 
inexigibilidade; do monitoramento de itens constantes do relatório de Inspeção 
Ordinária realizada em março de 2015, processo TCMRJ n.º 040/002.343/2015; da frota 
de veículos operando no Sistema Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - 
SPPO. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência na Sessão de 14/02/2017. 
 
040/004709/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM em fevereiro/março de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Exame dos Processos de Contas do exercício de 2013. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Ordinária de 16/2/2017. 
 
040/004655/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa de Turismo do município do Rio de janeiro S/A - RIOTUR, em agosto/2015. 
OBJETIVO: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do ordenador de 
despesas, abrangendo o exercício de 2014. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 28/3/2017. 
 
040/004624/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em junho/2016, abrangendo o 
período de janeiro a dezembro de 2015. 
OBJETIVOS: subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 24/10/2017. 
 
040/004622/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em outubro/2016. 
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos 
de cargo, verificar a operacionalização das incorporações de cargos e funções 
exercidos na administração indireta autorizadas pelo Decreto nº 41.478/2016 e adquirir 
conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/10/2017. 
 
040/004581/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/outubro de 2016. 
OBJETIVOS: Analisar a concessão de isenção e remissão de IPTU a empreendimentos 
hoteleiros referente ao período de janeiro de 2011 a setembro de 2016. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência por cópia com recomendação, na 
Sessão de 04/07/2017. 
 
040/004512/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em junho/2015. 
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OBJETIVOS: Verificação: dos processos firmados através de licitação sob a 
modalidade de pregão, dispensa e inexigibilidade de licitação; dos contratos de gestão 
firmados com Odeon Companhia Teatral e Instituto de Desenvolvimento e Gestão; do 
contrato de Gerenciamento e Fiscalização da Parceria Público-Privada com o 
Consórcio ECOPLAN; dos contratos a prestação de serviços com locação de mão de 
obra e de vigilância e segurança; da situação das impropriedades identificadas no 
Relatório de Visita Técnica realizada em abril de 2015; das impropriedades 
regularizadas da Inspeção de Setembro de 2014; do cumprimento do disposto na Lei 
n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).. 
DECISÃO: processo mantido em diligência, com recomendação na Sessão de 
05/10/2017. 
 
040/004341/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico 
da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em setembro/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução física e a aderência aos 
respectivos Termos de Referência e/ou projetos básicos de contratos selecionados bem 
como sua execução financeira através da verificação dos processos de pagamentos; 
do atendimento às determinações da legislação em vigor e a regularidade dos 
processos por contratação na modalidade Pregão e direta sem licitação; da 
regularidade dos processos de Diárias e Passagens e oriundos do Sistema 
Descentralizado de Pagamento (SDP); das recomendações da Inspeção Ordinária de 
2015. 
DECISÃO: processo baixado mantido em diligência na Sessão de 07/11/2017. 
 
040/004335/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Distribuidora de Filmes S.A., em setembro/2016, abrangendo o período de janeiro a 
dezembro/2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar o processo de análise da Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 28/09/2017. 
 
040/004319/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Analisar o comportamento das taxas, no que se refere às rotinas e 
procedimentos para sua captação, bem como a efetividade de políticas orientadas para 
missão da SMF, abrangendo o período de janeiro de 2007 a maio de 2008. 
DECISÃO: Realização de Inspeção Extraordinária, em Sessão Ordinária de 21/3/2017. 
 
040/004289/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, no período de set-out/2016. 
OBJETIVOS: Análise de prestações de contas, execução de termos e inspeção em UEs 
do 1º segmento e almoxarifado. 
DECISÂO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/02/17. 
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040/004283/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, em setembro/2016. 
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela 
jurisdicionada, no período sob análise, estão de acordo com a legislação societária, 
normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes. 
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão de 30/3/2017. 
 
040/004164/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET-RIO, em junho/2015. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da prestação de serviços de 
manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, 
apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização; da prestação de 
serviços de Locação de veículos; da prestação de serviços de engenharia para 
monitoramento e gestão de informação de tráfego; da prestação de serviços de 
educação para o trânsito e orientação quanto a comportamentos seguros no trânsito; 
do cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527/2011); do atendimento 
das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em abril de 2014 
DECISÃO: processo decidido pela determinação na Sessão de 25/05/2017. 
 
040/004150/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em março/2016. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, as disponibilidades 
e outros componentes patrimoniais relacionados à fonte vinculada, abrangendo o 
exercício de 2015. 
DECISÃO: Diligência por Cópia, com Alerta, na Sessão de 23/3/2017. 
 
040/004145/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em maio/2013. 
OBJETIVOS: Verificação da execução contratual de serviços de conservação e 
limpeza, copeiragem e apoio operacional, e segurança e vigilância; do cumprimento 
das disposições contidas nos votos n.º 358/2012 (TCMRJ n.º 40/005505/2010) e 
561/2012 (TCMRJ n.º 40/001628/2011); da aplicação do plano de ação desenvolvido 
pela fiscalização do Contrato n.º 513/1994; das permissões das linhas de ônibus que 
operam o sistema de integração ônibus-metrô; de processos derivados de pregão, 
tomada de preços e de dispensa e inexigibilidade de licitação; das recomendações da 
inspeção de maio de 2012 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/004124/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOEVENTOS, em maio / 
2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
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DECISÕES: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 18.5.2017. 
 
040/004116/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Guarda Municipal - GM - RIO em agosto/setembro de 2016. 
OBJETIVO: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em dezembro/2015, 
verificando se os seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial. 
DECISÃO: Diligência, Audiência, Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária 
de 7/2/2017 
 
040/004098/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município - CGM, de 21/03/2016 a 25/04/2016, abrangendo o 
exercício de 2015. 
DECISÃO: Subsidiar análise de Prestação de Contas do Prefeitos através do exame 
das Demonstrações Contábeis. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/004083/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2015. 
OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da Comlurb por meio da 
análise das Rubricas; verificar a estrutura de empregos efetivos da entidade, analisar 
admissão/readmissão/reintegração de empregados e adquirir conhecimento para a 
elaboração do planejamento de futuras inspeções. 
DECISÃO: Foi decidido pela Determinação na Sessão de 26/09/2017. 
 
040/004076/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF em junho / 2013. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES - O processo foi arquivado em Sessão de 31.8.2017. 
 
040/004029/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Planetário, em setembro/2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Processo de Análise de Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesas, abrangendo o exercício de 2015. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária 
de 06/04/2017. 
 
040/004006/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO e Fundo Municipal de Defesa do 
Consumidor, em abril/maio de 2016. 
OBJETIVOS: Examinar os saldos constantes nos Balanços Patrimoniais e as suas 
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variações, as receitas, os repasses e a aplicação dos recursos dos Fundos em análise, 
bem como subsidiar o exame dos processos de contas, abrangendo exercício de 2015. 
DECISÃO: Diligência, Audiência e Recomendação, na Sessão Ordinária de 26/1/2017. 
 
040/003935/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em junho / 2014. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 16.5.2017. 
 
040/003822/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Iluminação Pública, em março de 2015. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, os componentes 
patrimoniais e outros aspectos de conformidade, abrangendo o período de julho de 
2013 a dezembro de 2014. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 02/05/2017. 
 
040/003779/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2016, abrangendo o período de 
janeiro a dezembro/2015. 
OBJETIVOS: Verificar valores inscritos e saldos da Dívida Ativa e Precatórios Judiciais. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão de 28/11/2017. 
 
040/003717/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
MDE e FUNDEB em março/2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Exame dos Processos de Contas, abrangendo o exercício de 
2013. 
DECISÃO: Audiência, na Sessão Ordinária de 2/2/2017. 
 
040/003710/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- FUNDEB, em março/2015, abrangendo o exercício de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas de Ordenadores e das Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 12/09/2017. 
 
040/003596/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em abril/junho/2013. 
OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado. 
DECISÃO: O processo foi votado por Diligência e Audiência na Sessão de 26/01/2017. 
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040/003515/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2014, abrangendo o período de 
janeiro a dezembro de 2013. 
OBJETIVOS: Avaliar a Dívida Pública do Município do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão de 28/11/2017. 
 
040/003515/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal da Fazenda - SMF, em março/2014. 
OBJETIVOS: Avaliar a dívida pública do Município do Rio de Janeiro, referente ao 
exercício de 2013, o impacto das renúncias de receita, bem como outros tópicos, com 
o intuito de auxiliar esta Corte de Contas na elaboração do parecer prévio da Prestação 
de Contas do Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 16/2/2017. 
 
040/003477/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda em fevereiro, março e junho de 2013. 
OBJETIVOS: Avaliar a legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia, economicidade e 
reais benefícios socioeconômicos decorrentes da concessão de renúncias de receitas, 
bem como outros tópicos, com o intuito de auxiliar esta Corte de Contas na Prestação 
de Contas do Excelentíssimo Sr. Prefeito, abrangendo o período de janeiro a dezembro 
de 2012. 
DECISÃO: Diligência por Cópia, na Sessão Ordinária de 09/05/2017. 
 
040/003467/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das Artes, 
em junho/2013. 
OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos. 
DECISÂO: O processo foi arquivado na Sessão de 04/04/2017. 
 
040/003453/2012 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em março/2012. 
OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado. 
DECISÃO: Audiência na Sessão de 20/06/2017. 
 
040/003441/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2015, abrangendo o período de 
janeiro a dezembro/2014. 
OBJETIVOS: Avaliar a dívida pública municipal, o impacto das renúncias de receitas e 
auxiliar na Prestação de Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 05/10/2017. 
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040/003339/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em maio/2016. 
OBJETIVOS: Verificação das prestações de contas, do período de setembro de 2015 
a março de 2016, do Contrato de Gestão do Museu de Arte do Rio; da conformidade 
da operação e fiscalização pela CDURP do equipamento público do Teleférico do Morro 
da Providência; da execução de termos contratuais relativos a construção da quadra 
da escola de samba Vizinha Faladeira e os serviços de locação de dois veículos com 
combustível e motorista; da conformidade da fiscalização pela CDURP do 
gerenciamento efetuado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC); por amostragem, 
de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às determinações 
e recomendações da Inspeção Ordinária de junho de 2015. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 16/03/2017. 
 
040/003309/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Empresa 
Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, em julho/2016. 
OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da Riosaúde por meio da 
análise das Rubricas e verificar a estrutura de empregos efetivos da entidade. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/003306/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- FUNDEB, em março/2016, abrangendo o exercício de 2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas dos Ordenadores de Despesas e das 
Contas de Governo. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão de 24/10/2017. 
 
040/003279/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMA, em abril / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: O processo foi MANTIDO em diligência na Sessão de 13.6.2017. 
 
040/003068/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Distribuidora de filmes S.A - 
Riofilme, em Abril/Maio/2014. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas. 
DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 09/03/17. 
 
040/003059/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
Diversos. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, o repasse, as despesas, as disponibilidades e 
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outros componentes patrimoniais relacionados à fonte vinculada, abrangendo o 
exercício de 2013. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 06/04/2017. 
 
040/002989/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em Março/Abril/Maio/2014. 
OBJETIVOS: Análise de processos, Execução de termos, Visitas às creches 
conveniadas, Visitas às escolas municipais de 1º segmento e Verificação do ponto 
solicitado através do processo TCMRJ nº 40/004270/2012(P.A. nº 07/005/573/2011) 
relativos ao contrato nº 25/2012. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/06/2017. 
 
040/002950/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos - IPP, em maio/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos à prestação de serviços de vigilância e segurança; copeiragem; locação de 
impressoras; limpeza, higiene, conservação e desinfecção e consultoria individual para 
dimensionamento de infraestrutura; por amostragem, de processos formados através 
de licitação nas modalidades concorrência e pregão, bem como de processos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e 
serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); de processos 
relativos à concessão de diárias e passagens. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 31/01/2017. 
 
040/002950/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em abril/2015. 
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a prestações de 
serviços de fornecimento e colocação de alambrados, fornecimento e instalação de 
brinquedos, recuperação ambiental e paisagística de praças e áreas de lazer, 
implantação e instalação de academias da terceira idade; por amostragem, de 
processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de 
processos de dispensa de licitação; do Programa de Adoção de Praças, Parques e 
Monumentos; do atendimento à Lei de Acesso à Informação. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 31/10/2017. 
 
040/002879/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em abril/2016. 
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a prestações de 
serviços de conservação e manutenção dos hortos da Taquara e Vargem Pequena, de 
copeiragem, de vigilância desarmada diurna, de limpeza predial, de locação de 
veículos; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade 
de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 06/04/2017. 
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040/002876/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Instituto de Previdência e Assistência - FUNPREVI, de 29/02/2016 A 11/03/2016. 
OBJETIVOS: Exame das receitas de contribuições, operações com imóveis e royalties 
do petróleo, abrangendo o período de setembro a dezembro de 2015. 
DECISÃO: Audiência e Determinação na Sessão de 11/07/2017. 
 
040/002837/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em março / 2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada 
DECISÕES - O processo foi arquivado em Sessão de 24.8.2017. 
 
040/002814/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET-RIO, em junho/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a serviços de fiscalização e manutenção preventiva e corretiva semafórica e 
de monitoramento de tráfego com vistas à fluidez, segurança, educação, orientação e 
apoio aos usuários de vias; da situação do Contrato n.º 005/2011; análise de processos 
derivados de pregão, tomada de preços e de dispensa e inexigibilidade de licitação; do 
atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em junho 
de 2015. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 14/03/2017. 
 
040/002813/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo - SMU, em junho/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a locação de veículos, prestação de serviços de limpeza e conservação, e 
prestação de serviços continuados de recepcionistas; por amostragem, de processos 
formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das recomendações do relatório 
de inspeção ordinária realizada em junho de 2015. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 09/03/2017. 
 
040/002791/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no TCMRJ, em agosto/2017. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade dos procedimentos de aquisição de bens e 
serviços, dos bens móveis, incluindo exame documental e inspeção física e dos 
procedimentos de almoxarifado. 
DECISÂO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/12/2017. 
 
040/002659/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal para Atendimento do Direitos da Criança e do Adolescente - FMADCA 
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e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em maio/junho de 2009, abrangendo 
o exercício de 2008. 
OBJETIVOS: Validar saldo dos balancetes. 
DECISÃO: Requerimento de Vista - Conselheiro Ivan Moreira na Sessão de 
19/10/2017. 
 
040/002620/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no PREVIRIO em março / 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 18.5.2017. 
 
040/002567/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, no período de abril/2013. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e visitas as creches 
e escolas do 1º segmento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/05/2017. 
 
040/002520/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em maio/2016. 
OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da Comlurb por meio da 
análise das Rubricas e verificar a estrutura de empregos efetivos da entidade. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/11/2017. 
 
040/002457/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2015. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: serviços veterinários de atendimento 
clínico e esterilização de animais domésticos, de atendimentos de consultório 
veterinário, de locação de veículos, de limpeza hospitalar e serviços gerais de 
higienização; por amostragem, de processos formados através de licitação na 
modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; do 
quantitativo de atendimentos e esterilizações gratuitas efetuadas em animais 
domésticos no exercício de 2014, , do controle sobre a aquisição, armazenamento, 
distribuição e uso de drogas, medicamentos e insumos veterinários; do atendimento 
das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março de 2014. 
DECISÃO: processo mantido em diligência, com Audiência, na Sessão de 06/04/2017 
 
040/002359/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SMPD, em abril de 2016. 
OBJETIVOS: Análise de processos, execução de termos e prestação de contas. 
DECISÂO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/12/2017. 
 
040/002317/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na RIOFILME, em Março/2015 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, análise de processos de prestação de 
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contas e execução de termos 
DECISÃO: Arquivado na Sessão de 28/09/2017. 
 
040/002296/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em março/2013. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de 
serviços de fornecimento e colocação de alambrados em diversas áreas públicas, 
melhoria ambiental para abrigo de animais, implantação e recuperação de grama 
sintética em campos de futebol, locação de veículos, recuperação ambiental e 
paisagística de praças e parques, conservação e limpeza da sede da FPJ, conservação 
do Campo de Santana, monitoramento de imagens no Campo de Santana, 
conservação e manutenção de hortos, conservação do Passeio Público; e por 
amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de 
concorrência, tomada de preços e pregão. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 11/07/2017. 
 
040/002294/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de 
Janeiro - GM-RIO, em março/2015. 
OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com análise das 
Rubricas, Vínculos Jurídicos e Alocação dos Servidores, verificação do procedimento a 
ser adotado quanto aos pedidos de aposentadoria dos servidores em face da Lei 
Complementar nº 100/09 e verificação do andamento da implantação do Sistema Ergon 
na autarquia e a devida transferência de dados do Sistema Rhupag. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/11/2017. 
 
040/002255/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em março/2014. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de 
serviços de fornecimento e colocação de alambrados, melhoria ambiental para abrigo 
de animais, implantação e recuperação de grama sintética, locação de veículos, 
recuperação ambiental e paisagística de praças e parques, conservação e limpeza da 
sede, conservação do Campo de Santana, monitoramento de imagens no Campo de 
Santana, conservação e manutenção de hortos e conservação do Passeio Público; de 
processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de 
preços e pregão; das recomendações referente à Inspeção Ordinária realizada em 
março de 2012. 
DECISÃO: processo mantido em diligência, com Audiência, na Sessão de 12/12/2017. 
 
040/002179/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em março/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: quantitativa e qualitativa da rede 
cicloviária da Cidade do Rio de Janeiro; execução de termos contratuais relativos ao 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações do programa "Guardiões dos 
Rios" e à prestação do serviço de coleta de amostras, e avaliação das condições de 
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qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos canais e rios a ela ligados; por 
amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de 
concorrência, tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 
DECISÃO: Processo mantido em diligência, com Audiência, na Sessão de 14/03/2017 
 
040/002139/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: prestação de serviços veterinários de 
atendimento clínico e esterilização de animais domésticos; atendimentos de consultório 
veterinário; locação de veículos com motorista e combustível; locação de contêineres 
para minicentros; limpeza hospitalar nos minicentros; conservação e limpeza hospitalar 
em áreas interna e externa e serviços gerais de higienização dos animais na Fazenda 
Modelo e Gatil São Francisco de Assis, localizado na Praça Onze. 
DECISÃO: processo mantido em diligência, com Audiência e Alerta, na Sessão de 
12/09/2017. 
 
040/002087/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município - CGM, em novembro/2015, abrangendo o período de 
janeiro a agosto de 2015. 
OBJETIVOS: Analisar as Demonstrações Contábeis da Administração Direta, verificar 
se saldos espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação na Sessão de 26/10/2017. 
 
040/001877/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Distribuidora de 
Filmes S.A. - RIOFILME, no período de março de 2016. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, bens móveis e almoxarifado. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/08/2017. 
 
040/001696/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Imprensa da Cidade, 
em maio/2017. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: O processo foi baixado em diligência na Sessão Plenária de 31.10.2017. 
 
040/001567/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - 
CDURP, em novembro/2015, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do ordenador de 
despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 29/08/2017. 
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040/001476/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em maio/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a prestação de serviços de conservação e limpeza da sede da CDURP; 
prestação de serviços de vigilância, segurança e locação de mão de obra de serviço de 
apoio na sede da CDURP; de processos derivados de licitação na modalidade de  
pregão, dispensa e inexigibilidade; da metodologia de medição mensal utilizada na 
avaliação da conformidade dos serviços prestado pela Concessionária Porto Novo S/A; 
monitoramento da auditoria de conformidade realizada em maio de 2016. 
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 19/12/2017. 
 
040/001293/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em julho/agosto de 2014. 
OBJETIVOS: Analisar a concessão do incentivo fiscal a projetos culturais, abrangendo 
o período de janeiro de 2013 a junho de 2014. 
DECISÃO: Audiência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 16/3/2017. 
 
040/001227/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/outubro de 2016, abrangendo o 
período de janeiro/2015 a setembro/2016. 
OBJETIVOS: Análise da situação da dívida renegociada com a União, e adequações 
dos registros contábeis. 
DECISÃO Arquivamento na Sessão de 03/10/2017. 
 
040/001196/2005-R 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP, em agosto/2004, 
abrangendo o exercício de 2003. 
OBJETIVOS: Analisar a evolução do processo de liquidação. 
DECISÃO Arquivamento na Sessão de 24/10/2017. 
 
040/001196/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP, em agosto/2004, 
abrangendo o exercício de 2003. 
OBJETIVOS: Analisar a evolução do processo de liquidação. 
DECISÃO Arquivamento na Sessão de 24/10/2017. 
 
040/001089/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na PREVIRIO, em 
março/2017. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10.10.2017. 
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040/000942/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e 
Jardins - FPJ, em março/2017. 
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos à implantação da 
grama sintética; a recuperação ambiental e paisagística, ao fornecimento e colocação 
de alambrados; à implantação de quadra polivalente; à conservação e manutenção dos 
hortos da Taquara e Vargem Pequena; de processos derivados de licitação na 
modalidade de tomada de preços, de pregão, bem como de processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do relatório de 
inspeção ordinária realizada em abril de 2016. 
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000931/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em março/2016. 
OBJETIVOS: verificação da execução da Gestão Administrativa e Tecnológica do 
Projeto Naves do Conhecimento; da prestação de serviços de apoio operacional de 
limpeza; da locação de veículos com serviço de condução e com combustível; de 
processos derivados de licitação na modalidade de concurso, de pregão, bem como de 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 19/12/2017. 
 
040/000913/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, em março/2017, abrangendo o exercício de 
2016. 
OBJETIVOS: Verificar legalidade da aplicação dos recursos e observância dos limites 
legais. 
DECISÃO: Audiência e Determinação, na Sessão de 05/12/2017. 
 
040/000910/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2017, abrangendo o exercício de 
2016. 
OBJETIVOS: Avaliar o impacto de renúncia de receitas e auxiliar na elaboração do 
Parecer Prévio da Prestação de Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Diligência, Audiência e Recomendação na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000908/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2017, abrangendo o exercício de 
2016. 
OBJETIVOS: Avaliar o comportamento da receita da dívida pública municipal e auxiliar 
na elaboração do Parecer Prévio da Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
DECISÃO: Diligência por Cópia com Recomendação na Sessão de 17/10/2017. 
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040/000877/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, em outubro/novembro de 2014, abrangendo o 
período de janeiro a agosto de 2014. 
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, repasse, despesas, componentes patrimoniais 
e outras exigências do Regulamento. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão de 
07/12/2017. 
   
 
040/000826/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em 
março/2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito 
DECISÃO: Arquivamento com envio de cópia, na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/000825/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2017, abrangendo o exercício de 
2016. 
OBJETIVOS: Analisar os valores inscritos e saldos da Dívida Ativa e Precatórios, e 
subsidiar a elaboração do Parecer Prévio da Prestação de Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000729/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito - GBP / 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH, em outubro / 2013. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES - O processo foi mantido em diligência em Sessão de 21.9.2017. 
 
040/000728/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, em novembro/2015, abrangendo o período de 
janeiro a agosto de 2015. 
OBJETIVOS: Examinar saldos das demonstrações contábeis, receita e aplicação dos 
recursos do Fundo. 
DECISÃO: Diligência com Audiência na Sessão de 30/11/2017. 
 
040/000649/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Professores de Educação, no período de 26 de outubro a 18 de novembro de 2009. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame da Prestação de Contas de Gestão do Prefeito e do 
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Fundeb/SME, referente ao período de janeiro a agosto de 2009. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 09/05/2017. 
 
040/000603/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB em novembro/2012. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Exame dos Processos de Contas, abrangendo o período de 
janeiro a setembro de 2012. 
DECISÃO: Diligência, com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária de 
31/1/2017. 
 
040/000535/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em setembro/2015, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 03/10/2017. 
 
040/000533/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em outubro e 
novembro / 2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÕES - Audiência em Sessão de 21.9.2017. 
 
040/000487/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, no período de 12/11/2010 a 29/11/2010. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
DECISÃO: Citação na Sessão de 18/07/2017. 
 
040/000406/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Guarda Municipal - GM-RIO em agosto e setembro de 2015. 
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em 2014 
verificando se os seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 16/05/2017. 
 
040/000303/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ. 
OBJETIVOS: Período de janeiro a dezembro de 2014. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 11/04/2017. 
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040/000302/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em 
julho/2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Processo de análise de Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesas, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. 
DECISÃO Diligência por Cópia, na Sessão Ordinária de 04/04/2017. 
 
040/000205/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, em novembro/2014. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas. 
DECISÃO: Arquivado na sessão de 18/07/2017. 
 
040/000096/2016 
Resposta ao Ofício TCM/GPA/SES/E/034/00198/2015 sobre Inspeção Ordinária 
realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de 
Limpeza Urbana - COMLURB, abrangendo o período de outubro a dezembro de 2013. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 06/06/2017. 
 
040/000084/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FMH, FMHIS e FMDU, de 08 a 28 de setembro de 2015, abrangendo o período de 
janeiro de 2014 a junho de 2015. 
OBJETIVOS: Verificar saldos relevantes e pontos de auditoria de inspeções anteriores. 
DECISÃO: Audiência e Determinação na Sessão de 01/08/2017. 
 
040/003848/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Rio Eventos Especiais, em maio/2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar o Processo de Análise de Prestação de Contas de Gestão dos 
Ordenadores de Despesas, abrangendo o exercício de 2014. 
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 11/04/2017. 
 
040/001097/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: termos contratuais relativos a 
prestação de serviços de apoio operacional, controle e monitoramento do tráfego; de 
manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência 
e apoio às atividades de operação; de engenharia para a locação dos 
equipamentos/sistemas;  de engenharia para a locação de equipamentos/sistemas 
voltados para a segurança viária que visam à redução da velocidade; de processos 
derivados de dispensa de licitação e da modalidade de  pregão; do cumprimento do 
percentual mínimo de 15% do valor arrecadado das multas em campanhas de 
educação no trânsito. 
DECISÃO: processo baixado em diligência, na Sessão de 20/07/2017. 
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040/000943/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das 
Artes - F-ARTES, em março/2017. 
OBJETIVOS: verificação dos serviços de apoio técnico e operacional; de limpeza, 
tratamento e conservação dos espelhos d'água; de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores e escadas rolantes; de combate a incêndio através de brigada de 
incêndio; de vigilância desarmada; de manutenção preventiva e corretiva do complexo; 
de processos derivados de licitação na modalidade pregão, bem como de processos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
DECISÃO: processo baixado em diligência, na Sessão de 03/08/2017. 
 
040/002812/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em junho/2016. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução contratual da prestação de 
serviços de locação de veículos envolvendo manejo de arborização urbana e locação 
de veículos e equipamentos, mini ônibus e utilitários para apoio às atividades de 
limpeza urbana; da evolução do quantitativo de resíduos lançados no CTR Rio; do 
vazamento de chorume ocorrido no CTR Rio; da gestão dos contêineres plásticos de 
02 rodas; por amostragem, de processos e contratos firmados através de licitação na 
modalidade de pregão e de dispensa e inexigibilidade e seus respectivos processos de 
liquidação e pagamento; atendimento das recomendações da inspeção realizada em 
julho de 2015. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência na Sessão de 14/03/2017. 
 
040/001323/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em março/abril de 2009. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em 11/04/2017. 
 
040/005744/2016 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Informática - IPLANRIO, em setembro / 2016. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão Plenária de 18.4.2017. 
 
 

9.6.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2017, destacamos as seguintes: 
      
040/005506/2015 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo- SMU, em agosto/2015. 
OBJETIVOS: O trabalho buscou analisar as atividades, desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo (SMU) relativas ao processo de licenciamento urbano, sua 
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interação com outras instâncias do Poder Público, sua respectiva fiscalização, sempre 
com o enfoque de verificar o fomento a criação de um espaço urbano cada vez mais 
sustentável. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 13/06/2017. 
 
040/004646/2016 
Relatório do 2.º Monitoramento de Auditoria Operacional realizado pela 1ª Inspetoria 
Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA em setembro/2016, com foco 
na Gerência de Perícias Médicas, para avaliação da implementação do plano de ação. 
OBJETIVOS: Verificar o grau de implementação do Plano de Ação, elaborado pela 
jurisdicionada em resposta às recomendações do TCMRJ, registrar ocorrência de 
dificuldades em sua execução e efetuar novas recomendações, se necessárias. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão Plenária de 4.5.2017. 
 
040/004140/2016 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SMC, em abril e maio de 
2016. 
OBJETIVOS: Monitoramento - Auditoria Operacional - Incentivo Fiscal. 
DECISÃO: Diligência na Sessão de 18/04/2017. 
 
 
040/002800/2016 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Ordem Pública - SEOP e Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-Rio, em 
março/2015. 
OBJETIVOS: Avaliar diversas iniciativas conduzidas pela GM-Rio decorrentes de 
programas como PRONASCI, Choque de Ordem e Rio em Ordem, no período de 2009-
2014. 
COMENTÁRIOS: 
Remessa do Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00200/2017, de 20.4.2017, ao Secretário 
Municipal da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, reiterando os termos do 
OFÍCIO Nº TCM/GPA/SES/049/02396/2016, uma vez que não foi recebida 
manifestação da Secretaria quanto ao determinado pelo Egrégio Plenário desta Corte 
de Contas, na Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2016. 
 
 

9.6.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2017, destacamos as seguintes: 
      
040/100125/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/1ª CRE - 1º segmento, em fevereiro e março de 2017. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
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040/100110/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME - Relatório consolidado, exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/100109/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/100108/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/1ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/100018/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/5ª CRE - 2º segmento, exercício 2016, em jun-jul e set/2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/100007/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE - 2º segmento, em out-nov/2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/100001/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/7ª CRE - 2º segmento, exercício 2016, em set/2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/008623/2012 
Visitas Técnicas realizadas por Grupo de Trabalho formado por servidores da 1ª, 2.a e 
4.a Inspetorias Gerais, envolvendo diversas jurisdicionadas. 
OBJETIVO: Acompanhamento das obras e transferências imobiliárias do Contrato de 
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Parceria Público Privada - PPP - com o Consórcio Rio Mais, cujo objeto é a construção 
e manutenção do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇÃO 1 - Foram remetidos o OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00276/2017, de 
31.5.2017, à Controladoria Geral do Município - CGM, e o Ofício Nº 
TCM/GPA/SCP/00275/2017, de mesma data, ao Gabinete do Prefeito - GBP, 
encaminhando cópia da análise elaborada pela 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo 
em 11.5.2017, em face das respostas aos questionamentos apontados no Relatório da 
40ª Visita Técnica à obra concernente ao Contrato de PPP. 
 
040/006981/2013 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE, em novembro/dezembro/2013. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: Diligência na sessão de 22/06/2017. 
 
040/006804/2013 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/5ª CRE, em setembro/outubro/2013. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 27/06/2017. 
 
040/006663/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE, em outubro e novembro de 2015 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 09/03/17. 
 
040/006181/2016 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO -Secretaria Municipal de 
Obras, em fevereiro/2017. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
06/2016, lavrado com a empresa Elwima Construções Ltda. visando a realização das 
obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos 
Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3 - Bairro 
Maravilha Oeste. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência na Sessão Ordinária de 31/1/2017. 
 
040/006087/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/9ª CRE - 2º segmento, exercício de 2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/11/2017. 
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040/005642/2014 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em Maio/Junho/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas a estrutura física, mão de obra, 
veículos, refeições e demais condições previstas nos termos de convênios em todos os 
equipamentos da SMDS que realizam serviços de acolhimento institucional e que 
integram a proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
                
040/005282/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em Julho/2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/03/17. 
 
040/005078/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em Agosto/2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/03/17. 
 
040/005059/2014 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/2ª CRE, em Julho/Agosto/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 21/03/2017. 
 
040/004839/2014 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/8ª CRE, em Julho/Agosto/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/05/2017. 
 
040/004758/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/2ª CRE - 2º segmento, exercício de 2016, em junho/2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/12/2017. 
 
040/003799/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
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Municipal de Educação - SME/4ª e 11ª CRE, em abril e maio de 2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: Diligência na Sessão de 16/05/2017. 
 
040/003646/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em Abril de 2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: o processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/04/2017. 
 
040/003627/2014 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/4ª e 11ª CRE - 2º segmento, exercício de 2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 31/10/2017. 
 
040/003150/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/7ª CRE, em maio de 2016 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 30/03/2017. 
 
040/003017/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/4ª CRE, em abril de 2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/07/2017. 
 
040/002951/2015 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região Portuária - CDURP, em abril/2015. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de 
construção de diversos itens dos Contrato de Parceria Público-Privada visando a 
revitalização, operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano (AEIU) e 
visando a implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT). 
DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/002653/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em Março/2015. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/01/17. 
 
040/002511/2015 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO - Secretaria Municipal de 
Obras, em janeiro/2017. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de encerramento, da execução do 
contrato nº 108/2014, lavrado com a empresa R C Vieira Engenharia Ltda. visando a 
realização das obras de revitalização com obras de pavimentação e drenagem em 
diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III 
RA, na AP 1.1 - Bairro Maravilha Norte. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência na Sessão Ordinária de 30/3/2017. 
 
040/002289/2015 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2014. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de execução de serviços de engenharia e obras 
de construção dos seguintes itens do contrato nº 318/2003: Centro de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR Rio; 
Estações de Transferências de Resíduos - ETRs; Medidas compensatórias previstas 
no Edital de Concorrência CO n.º 03/2003. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 14/12/2017. 
 
040/002260/2017 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região Portuária - CDURP, em abril/2016. 
OBJETIVOS: Verificação: do contrato de Parceria Público-Privada (PPP), celebrado 
entre o Município do Rio de Janeiro e a Concessionária do VLT Carioca S.A., com a 
interveniência da CDURP, cujo objeto é a prestação dos serviços visando a 
implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos 
(VLT); de serviços de engenharia e obras de construção de diversos itens do contrato 
de parceria Público-Privada para a revitalização da Área de Especial Interesse 
Urbanístico da Região Portuária; da execução do 8º Termo Aditivo ao contrato de PPP, 
cujo objeto é a implantação de estrutura viária para passagem do Bus Rapid Transit 
(BRT) TransBrasil. 
DECISÃO: processo arquivado, na Sessão de 29/08/2017. 
 
040/001993/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/1ª CRE, em fevereiro e março de 2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/05/2017. 
 
040/001924/2004 
Verificação in loco da execução do Contrato n.º 04/2004 realizada pela 1ª Inspetoria 
Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA - em abril / 2004. 
OBJETIVOS: Apurar notícias veiculadas na imprensa quanto ao uso de mão-de-obra 
ilegal para execução dos serviços objeto do contrato, bem como verificar a legalidade 
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do processo licitatório e a execução do Termo 
DECISÃO: Arquivamento com recomendação em Sessão Plenária de 6.6.2017. 
 
040/001855/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE, em fevereiro e março de 2016. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/05/2017. 
 
040/001849/2017 
Visitas Técnicas realizadas por Grupo de Trabalho formado por servidores da 1.a, 2.a 
e 6.a Inspetorias Gerais ao Legado Olímpico, envolvendo diversas jurisdicionadas. 
OBJETIVO: Acompanhamento do Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016. 
COMENTÁRIOS Primeiro Relatório em elaboração, após realização de visitas técnicas 
aos equipamentos em junho/2017. 
 
040/001793/2014 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE, em fevereiro/março/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 14/02/17. 
 
040/001347/2017 
Visitas Técnicas realizadas pela 1ª Inspetoria Geral, em conjunto com a 6.a Inspetoria 
Geral, nas jurisdicionadas: Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Projetos 
Estratégicos e Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RIOZOO), em 
abril / 2017. 
OBJETIVO: Acompanhamento do Termo de Concessão n.º 76/2016 - SPA (gestão e 
exploração integradas do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro) 
OBSERVAÇÃO - Processo em tramitação nesta Corte de Contas, instruído pela 1.a 
IGE em 8.6.2017 por diligência. 
 
040/001284/2017 
Visitas Técnicas - Acompanhamento Contrato PPP Parque Olímpico no Modo Legado 
- Consórcio Rio Mais. 
OBJETIVO: Acompanhamento do Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 19.12.2017. 
 
040/001060/2017 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região Portuária - CDURP, em março/2016. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços e obras visando à revitalização, 
operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano (AEIU) da Região 
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Portuária do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 03/10/2017. 
 
 
040/000554/2016 
Relatório de Visita Técnica realizada nas Coordenadorias Gerais e Regiões 
Administrativas, em novembro/2015. 
OBJETIVO: Verificar a manutenção e conservação das Regiões Administrativas, suas 
condições de limpeza e segurança, o controle dos bens móveis, e a qualidade dos 
serviços prestados por seus terceirizados; e monitorar as ações implementadas em 
decorrência da visita técnica realizada no exercício de 2014.: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 16.12.2017. 
 
040/000446/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE - 2º segmento, exercício de 2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/11/2017. 
 
040/000300/2017 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO -Secretaria Municipal de 
Obras, em março/2017. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
16/2016, lavrado com a empresa F P Vieira Engenharia Ltda. visando a realização das 
obras de requalificação urbana da região da Avenida Presidente Castelo Branco (Radial 
Oeste - Fases I e II), no Bairro do Maracanã, na área da O/SUBOP/CGO/2GO - IX RA, 
na AP 2.2 - Bairro Maravilha Oeste. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência na Sessão de 14/03/2017. 
 
 
 
 
040/000196/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/5ª CRE, em Setembro/Outubro/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 04/07/2017. 
 
 
 
 

9.6.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2017, destacamos 
as seguintes: 
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040/007991/1999 
Inspeção Extraordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMA e na CGM (objeto 
do processo TCMRJ n.º 12.890/1997). 
DECISÃO - Arquivamento em Sessão Plenária de 29.8.2017. 
 
040/006850/2013 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, no período setembro/novembro/2013. 
OBJETIVOS: Verificar a execução do Projeto "Ônibus da Liberdade". 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na sessão de 23/03/17. 
 
040/006370/2016 
Inspeção Extraordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 
no Gabinete do Prefeito - GBP. 
OBJETIVOS: Examinar as transações entre o Município do Rio de Janeiro e a 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, no período de 30 de maio a 24 de 
junho de 2016. 
DECISÃO: Diligência por cópia para mais de um jurisdicionado, em Sessão Ordinária 
de 20/04/2017. 
 
040/005936/2013 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em agosto/2013. 
OBJETIVOS: A Comissão Especial instituída pela Resolução TCMRJ nº 830, de 18 de 
julho de 2013, teve a incumbência de promover uma ampla apuração de tudo o que se 
relacionar com o serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no 
que se refere à correlação das tarifas cobradas e as receitas alternativas obtidas pelas 
Concessionárias, e a qualidade do serviço prestado à população 
DECISÃO: processo mantido em Diligência na Sessão de 04/04/2017. 
 
040/005645/2011 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Verificação da execução do Convênio nº 282/2010 firmado com a 
entidade Empredec, relativo ao "Programa Projovem Urbano". 
COMENTÁRIOS: A motivação desta verificação foram as denúncias trazidas a esta 
Corte de Contas, através de sua Ouvidoria, que apontaram supostas irregularidades 
quanto a atrasos nos pagamentos dos professores e ausência no fornecimento de 
material aos alunos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/09/2016. 
 
040/005578/2016 
Inspeção Extraordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 
no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em 
novembro/2016. 
OBJETIVOS: Dar cumprimento ao item V do Parecer Prévio às Contas do Prefeito 
referente ao exercício de 2015 (Processo 40/001791/2016). 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão de 30/3/2017. 
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040/005507/2015 
Verificação "in loco" realizada no Depósito de Viaturas em Desuso. 
OBJETIVOS: Verificar as impropriedades apuradas em visita ao Depósito de Viaturas 
em Desuso, realizada no decorrer da Auditoria Operacional em curso na Guarda 
Municipal - GM-Rio, com foco no Modelo de Alto Desempenho para a Ordem Pública, 
em especial no que concerne ao desenvolvimento e à sustentabilidade do Programa 
Estratégico Rio em Ordem. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 19.12.2017. 
 
040/005103/2016 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2016. 
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de 
locação de veículos e equipamentos para limpeza urbana e transporte de resíduos 
sólidos e coleta seletiva de materiais para reciclagem; locação de equipamentos de 
varrição mecanizada e de controle de capa vegetal de canteiros; serviços de 
manutenção corretiva e evolutiva, suporte on-site, acompanhamento de processamento 
da folha; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos procedimentos para aquisição 
de bens e serviços através do SDP; de processos relativos à concessão de diárias e 
passagens; da Gestão de contêineres plásticos; do monitoramento das recomendações 
do relatório de inspeção ordinária realizada em agosto de 2014. 
DECISÃO: processo arquivado, na Sessão de 19/09/2017. 
 
 
 
 
040/003216/2016 
Verificação "in loco" referente ao Pregão Eletrônico nº 188/2016, realizada pela 1ª 
IGE/SGCE na IPLANRIO. 
OBJETIVOS: Analisar os autos do processo administrativo nº 01/300.136/2016, 
referente ao Pregão Eletrônico IPLANRIO n.º 188/2016, uma vez que em consulta ao 
Edital e ao Termo de Referência do certame, publicados no sitio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, foram detectados indícios de fragilidades 
referentes à motivação da contratação, considerando que o Município do Rio de Janeiro 
já possui licenças de uso perpétuo de 2 softwares para o mesmo fim do objeto a ser 
licitado. 
DECISÕES: - Arquivamento, em Sessão Plenária de 5.12.2017. 
 
 
040/002869/2011 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em abril de 2011. 
OBJETIVOS: Exame do Convênio nº 183/2009, celebrado com a Casa Espírita Tesloo, 
cujo objeto é a Co-gestão das Ações de Proteção Básica e Especial no âmbito da 10ª 
Coordenadoria de Assistência Social - 10ª CAS. 
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COMENTÁRIOS: Devido aos problemas identificados nas prestações de contas da 
Casa Espírita Tesloo, a equipe inspecionante realizou, a título de comparação, análise 
preliminar das últimas prestações de contas apresentadas para a 1ª CAS (ONG 
Associação Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança - Roda Viva), 2ª 
CAS (ONG Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro - OPJ), 4ª CAS 
(ONG Central de Oportunidades) e 8ª CAS (ONG Casa Espírita Tesloo). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
13/09/2016. 
 
 
040/001938/2016 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2016. 
OBJETIVOS: Verificação: das causas do vazamento de chorume tóxico no Aterro 
Metropolitano de Jardim Gramacho (AMJG), conforme veiculado na mídia televisiva e 
impressa; da atual situação e registro fotográfico in loco da área afetada pelo 
vazamento; das providências adotadas para mitigar os danos ambientais causados pelo 
vazamento do chorume tóxico; da existência de medidas preventivas adotadas pela 
empresa Concessionária; das medidas sancionatórias adotadas pela COMLURB e 
pelos respectivos órgãos ambientais. 
DECISÃO: Processo arquivado na Sessão de 21/03/2017. 
 
 
040/000999/2017 
Inspeção Extraordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da 
Casa Civil - CVL, em fevereiro/2017, referente à representação de impugnação ao 
Edital de Concorrência CVL n.º 1/2015, bem como no aditamento à referida 
Representação, em atendimento ao Voto-Vista nº 544/2016. 
OBJETIVOS: Apurar possíveis ilegalidades relatadas na Representação de 
Impugnação ao Edital de Concorrência CVL n.º 1/2015, que originou o Processo 
TCMRJ n.º 40/3213/2015, bem como no aditamento à referida Representação, que 
gerou o Processo TCMRJ n.º 40/6460/2015, em especial, o item "6" às fls. 42/43 deste 
último, referente a supostos pagamentos indevidos feitos pela Administração e 
consequente enriquecimento sem causa, por parte da Contratada "TNL CONTAX S/A" 
(subitens 6.15 e 6.16 do item II.2 do aditamento). 
DECISÃO - Arquivamento em Sessão Plenária de 22.8.2017. 
 
040/000725/2017 
Auditoria Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em maio/2017. 
OBJETIVOS: Verificação se as estações do BRT atendem aos parâmetros de conforto 
e segurança aos usuários do sistema, conforme legislação vigente e/ou literatura 
científica concernente ao tema. 
DECISÃO: processo baixado em diligência, na Sessão de 28/09/2017. 
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9.7. 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 
Administração interessada à adoção das medidas corretivas 
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
determinadas. 

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 
2011: 

Art. 218 - Para assegurar a eficiência do controle e instruir 
o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização 
dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, 
praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, 
competindo-lhe para tanto, em especial: 

I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do 
Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, 
da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual 
e a abertura de créditos adicionais; 

II - receber dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, 
sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na 
íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município: 

a) no prazo de 03 (três) dias úteis: 

1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por 
concorrência, acompanhados de toda a documentação que 
lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive 
da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio 
e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; 
e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua 
validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento 
da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada 
de preços, devidamente fundamentados e com justificativa 
pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade 
superior, quando for o caso. 

(...) 

 

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais 
analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 
2017. 
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Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que 
foram analisados neste ano pelo Plenário: 
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040/006012/2016 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2016 da SECPAR 
OBJETO: Alienação do imóvel situado na Avenida José Silva de Azevedo Neto, s/n, 
área 1 - Barra da Tijuca (item 9 dos anexos I e II da Lei n. 5771/2014) 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo esclarecimentos em 
resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 24/01/2017. 
             
 
040/005158/2016 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2016 da SECPAR 
OBJETO: Alienação dos imóveis descritos abaixo, por lote, separadamente, cujas 
respectivas certidões expedidas pelo Registro Geral de Imóveis e croquis de 
localização encontram-se no Anexo I: 
LOTE ENDEREÇO                           RGI                          DESAFETAÇÃO 

01   Av. Ten. Cel. Muniz de                   9º Reg. de Imóveis             Decreto nº 40.316 

     Aragão (2 Lotes PAL 30.740)            Matrículas 136.383 e         de 30/06/2015. 

     Anil, totalizando 3.655,00m².            136.384. 

02   Estrada Cel. Pedro Correia            9º Reg. de Imóveis             Decreto nº 40.316 

     (PAL 40.092) - Jacarepaguá,            Matrícula 421.521.                de 30/06/2015. 

     com 2.000,17m². 

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/01/2017. 
 
040/004907/2015 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2015 da RIOURBE 
OBJETO: Construção do estande de tiro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
- PMERJ - Av. Marechal Fontenelle, n.º 2.906 - Jardim Sulacap. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 11/07/2017. 
 
040/004590/2016 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 014/2016 da SECPAR. 
OBJETO: Alienação do imóvel municipal localizado no Largo dos Leões, nº 15 - 
Humaitá. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 11/04/2017. 
 
040/004442/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da GEO-RIO 
OBJETO: Operação e manutenção do sistema de alerta de chuvas intensas e de 
acidentes geotécnicos em encostas da cidade do Rio de Janeiro - Sistema Alerta Rio. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi decidido pela determinação na Sessão de 21/12/2017. 
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040/004291/2015 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2015 da RIOURBE 
OBJETO: Obras de reforma do centro cirúrgico e das enfermarias do Hospital Municipal 
da Piedade. Rua da Capela, 96, Piedade. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/003786/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 da SMUIH 
OBJETO: Implantação do Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária dos 
Loteamentos inscritos no Núcleo de Regularização de Loteamentos e em processo de 
urbanização pelo Programa Morar Carioca, denominados: Caminho do Partido - INRL 
067-A; Bosque dos Pássaros - INRL 096-B; Conjunto Sociólogo Betinho - INRL 258-A; 
e Estrada da Paciência, 600 - INRL 30A. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
16/11/2017. 
 
040/003762/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2017 da SMUIH 
OBJETO: Obras de Melhorias Habitacionais em 50 unidades no Morro da Providência 
- localidade Gamboa - I RA/AP-1, Centro-Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
28/11/2017. 
 
040/003678/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Manutenção predial e de equipamentos no Hospital Municipal Salgado Filho. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
07/11/2017. 
 
040/003629/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da SMF 
OBJETO: Alienação do imóvel municipal localizado na Avenida Salvador Allende, S/Nº 
- Barra da Tijuca. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o 
atendimento à legislação de regência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/10/2017. 
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040/003614/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Elaboração de estudos hidráulicos, projeto básico e projeto executivo para 
reforço de galeria da Rua Professor Manoel de Abreu; derivação do Rio Maracanã; 
readequação do trecho do Rio Maracanã (próximo à Rua Mata Machado); e construção 
do reservatório RT-1, na Rua Heitor Beltrão - Tijuca - A.R. VIII - A.P. 2.2. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
09/11/2017. 
 
040/003605/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Manutenção predial e de equipamentos no Hospital Municipal Nossa Senhora 
do Loreto. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
31/10/2017. 
 
040/003603/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Manutenção predial e de equipamentos no Hospital Municipal Maternidade 
Carmela Dutra. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
31/10/2017. 
 
040/003472/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 da SMF 
OBJETO: Alienação do imóvel localizado na Rua Afonso Cavalcanti, Lote B.5.4 da 
Quadra B.5 do PAL 41.959. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno de 
diligência, verificou o atendimento aos itens solicitados. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/11/2017. 
 
040/003468/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 da SMUIH 
OBJETO: Serviços de engenharia e arquitetura para "Implantação do Projeto de 
Regularização Urbanística e Fundiária e do Posto de Orientação Urbanística e Social - 
POUSO da Comunidade Urbanizada denominada Vila São Jorge, situada no bairro 
Colégio - XVI R.A. - AP 3. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
19/10/2017. 
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040/003454/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 da SMUIH 
OBJETO: Execução dos serviços de engenharia e arquitetura para Implantação do 
Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária da Comunidade Urbanizada 
denominada Vila Joaniza, acesso pela Estrada das Canárias, 700 - Bairro Galeão, XX 
R.A. - Ilha do Governador. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
19/10/2017. 
 
040/003453/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da SMUIH 
OBJETO: Execução dos serviços de engenharia e arquitetura para implantação do 
Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária e dos Postos de Orientação 
Urbanística e Social - POUSOS nas comunidades urbanizadas denominadas Barreira 
do Vasco e Vila Mexicano. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
19/10/2017. 
 
040/003371/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da SMF 
OBJETO: Alienação do imóvel localizado na Rua Ministro Raul Fernandes, s/nº - 
Botafogo, Lote 4 do PAL 27.387, medindo 1.635,00 m², conforme croquis Anexo I, cujas 
dimensões e descrição constam na matrícula nº 42.827 do 3º Registro Geral de 
Imóveis. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o 
atendimento à legislação de regência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 03/10/2017. 
 
040/003357/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Conservação (obras e serviços de engenharia) das Unidades Escolares da 
11ª CRE/SME. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
10/10/2017. 
 
040/003348/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da SMF 
OBJETO: Alienação de imóvel localizado na Av. Mem de Sá, 25 - Lapa, Mat. 38.980, 
7º RGI. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno de 
diligência, verificou o atendimento aos itens solicitados. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/11/2017. 
 
040/003238/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
escolares da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. 4ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/003084/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Serviço de limpeza e manutenção da calha principal do canal da Rocinha, 
entre a localidade do Lajão e as instalações do Complexo Esportivo da Rocinha - XXVII 
RA - AP 2.1. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o 
atendimento aos itens de diligência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/11/2017. 
 
040/002962/2016 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Obras de canalização do rio Tindiba - Jacarepaguá - XVI RA - AP 4.1. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas, dando ciência ainda da revogação da Concorrência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 23/03/2017. 
 
040/002574/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da SECONSERMA 
OBJETO: Obras de canalização da vala que atravessa a Rua Comendador Guerra, 
entre a Rua Inhumai e a Rua Amaral Ornelas - Pavuna - XXV R.A. - A.P. 3.6. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e advertência na 
Sessão de 10/08/2017. 
 
040/002214/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Manutenção e operação do reservatório profundo da Praça Varnhargem - Vlll 
R.A. - A.P. 2.2. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/08/2017. 
 
040/002039/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da RIO-ÁGUAS 
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OBJETO: Obras de canalização do rio Tindiba e Rio Grande - Jacarepaguá - XVI R.A. 
- A.P. 4. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
26/10/2017. 
 
040/001470/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da GEO-RIO 
OBJETO: Obras emergenciais de contenção de encosta no paredão rochoso à 
montante da Rua Professor Gastão Bahiana, 93, Copacabana - VAR - AP.2.1. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/09/2017. 
 
040/001429/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Serviços técnicos especializados para apoiar a Fundação Rio-Águas nas 
atividades de fiscalização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário da Área 
de Planejamento 5, objeto do Contrato de Concessão nº 001/2012 - XVII, XVIII, XXVI, 
XXXIII RA's. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/07/2017. 
 
040/000363/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
escolares da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. 8ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000362/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 018/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
escolares da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. 3ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000361/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
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escolares da 9ª Coordenadoria Regional de Educação. 9ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000360/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
escolares da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. 7ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000359/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 020/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização do GEO Paralímpico 
Honório Gurgel. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
 
040/000358/2014 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2013 da RIOURBE 
OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização de diversas unidades 
escolares da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. 10ª CRE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
simples arquivamento do processo, tendo em vista a ausência de manifestação da 
Jurisdicionada em prosseguir com o feito. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/10/2017. 
. 
 
040/002987/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da SMHC 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços especiais de Trabalho 
Social em 13 Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida da SMH, 
ocupados por famílias com renda entre zero a três salários mínimos, inscritas e 
reassentadas conforme especificações constantes do Termo de Referência. Park 
Ágata, Park Ametista, Park Jade, Park Ônix, Park Safira, Park Topázio, Tasso Blasso - 
Braga, Tasso Blasso - Porto, Tasso Blasso - Queluz, Tasso Blasso - Saboia, Tasso 
Blasso - Serpa, Tasso Blasso - Viseu e Itália Dincau. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 
14/09/2017. 
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9.8. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES 

9.8.1. 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 2017: 
      
040/006721/2016 
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Dimensional Engenharia Ltda. em face da 
Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania - SMHC, motivada pela ausência de 
pagamento de créditos relativos à parte dos serviços prestado na execução do Contrato 
nº 018/2011. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral sugeriu o encaminhamento do feito à oitiva 
prévia da Douta Procuradoria Especial desta Corte de Contas a fim de que pudesse 
sobre ela se manifestar e que fosse dada ciência à Denunciada, através de ofício em 
apartado dirigido ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Habitação e Cidadania, para, de 
forma pormenorizada, apresentar as suas contrarrazões aos fatos alegados pela 
Denunciante, pleiteando o posterior retorno dos autos a esta 2ª IGE. 
 
040/006661/2016 
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Dimensional Engenharia Ltda. em face da 
Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania - SMHC, motivada pela ausência de 
pagamento de créditos relativos à aplicação do reajuste contratual na forma prevista no 
Contrato nº 033/2008. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral sugeriu o encaminhamento do feito à oitiva 
prévia da Douta Procuradoria Especial desta Corte de Contas a fim de que pudesse 
sobre ela se manifestar e que fosse dada ciência à Denunciada, através de ofício em 
apartado dirigido ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Habitação e Cidadania, para, de 
forma pormenorizada, apresentar as suas contrarrazões aos fatos alegados pela 
Denunciante, pleiteando o posterior retorno dos autos a esta 2.ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Foi encaminhado o Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00030/2017 de 19 de 

janeiro de 2017. 
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040/006660/2016 
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Dimensional Engenharia Ltda. em face da 
Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania - SMHC, motivada pela ausência de 
pagamentos de créditos relativos à não aplicação do reajuste dos preços e à parte dos 
serviços prestados na execução das obras do Contrato nº 048/2011. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral sugeriu o encaminhamento do feito à oitiva 
prévia da Douta Procuradoria Especial desta Corte de Contas a fim de que pudesse 
sobre ela se manifestar e que fosse dada ciência à Denunciada, através de ofício em 
apartado dirigido ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Habitação e Cidadania, para, de 
forma pormenorizada, apresentar as suas contrarrazões aos fatos alegados pela 
Denunciante, pleiteando o posterior retorno dos autos a esta 2.ª IGE. 
 
040/005926/2016 
ASSUNTO: Denúncia interposta por Nicolau Munk em face da Superintendência de 
Patrimônio Imobiliário - SPA/Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-
Privadas - SECPAR, contra ato da Comissão Especial de Licitação (Edital de Leilão 
CEL/Próprios n.º LL - 04/2016), envolvendo alguns imóveis de propriedade do 
Município do Rio de Janeiro, incluindo o qual é locatário, sem que tivesse sido notificado 
do citado procedimento licitatório. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 28.9.2017. 
 
 
040/003543/2017 
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Instituto Sessub requer que sejam apuradas e 
envidadas providências quanto aos indícios de irregularidades/ilegalidades apontadas 
por ele nos procedimentos de convocações públicas, em especial na CP nº 019/2017 
(Processo Administrativo nº 01/002.312/2017), operacionalizadas pela Subsecretaria 
de Esportes e Lazer - SUBEL, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 16.11.2017. 
 
040/003542/2017 
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Instituto Sessub requer que sejam apuradas e 
envidadas providências quanto aos indícios de irregularidades/ilegalidades apontadas 
por ele nos procedimentos de convocações públicas, em especial na CP nº 004/2017 
(Processo Administrativo nº 01/002.305/2017), operacionalizadas pela Subsecretaria 
de Esportes e Lazer - SUBEL, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 30.11.2017. 
 
040/003541/2017 
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Instituto Sessub requer que sejam apuradas e 
envidadas providências quanto aos indícios de irregularidades/ilegalidades apontadas 
por ele nos procedimentos de convocações públicas, em especial na CP nº 018/2017 
(Processo Administrativo nº 01/002.317/2017), operacionalizadas pela Subsecretaria 
de Esportes e Lazer - SUBEL, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL. 
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COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 28.11.2017. 
 
040/003218/2016 
ASSUNTO: Denúncia referente a possível má gestão administrativa na Lona Cultural 
Jacob do Bandolim. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral inclui no escopo de inspeção ordinária no âmbito 
da Secretaria Municipal de Cultura - SMC, e a equipe realizou visita à Lona Cultural 
Jacob do Bandolim no dia 29/09/2016. O relato encontra-se no anexo do Relatório de 
Inspeção Ordinária/2016 - SMC. 
DECISÃO: Processo em pauta, na Sessão de 05/10/2017. 
 
040/002795/2016 
ASSUNTO: Denúncia questionando suposta irregularidade na construção de um Centro 
Espirita em área de propriedade da Prefeitura recebida em doação para 
estabelecimento de escola de ensino fundamental, havendo necessidade de 
manifestações da Secretaria Executiva de Coordenação de Governo / SEGOV e, tendo 
em vista tratar-se de imóvel pertencente ao patrimônio imobiliário da Prefeitura, da 
Superintendência de Patrimônio Imobiliário - SPA. 
COMENTÁRIOS:. 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 28.9.2017. 
 
040/002771/2017 
ASSUNTO: Apresentada pela empresa UNI-SOS Emergências Médicas Ltda., em face 
da RIOSAUDE, acerca de supostas ilegalidades no Edital de Licitação por Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 0273/2017, cujo objeto é a prestação de serviços 
de remoção de pacientes aos hospitais de referência no perímetro urbano, através de 
até 12 ambulâncias tipo B (Ambulância de Suporte Básico) e até 12 ambulâncias tipo 
D (Ambulância de Suporte Avançado-UTI MÓVEL), compostas somente de motorista-
socorrista devidamente habilitado e com equipamentos seguindo disposições contidas 
na Portaria Ministério da Saúde nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, devidamente 
descritos, caracterizados e especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral sugeriu o conhecimento e procedência, com o 
arquivamento do Processo com resolução do mérito. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, pela sua procedência, na Sessão de 
28/09/2017. 
 
040/002025/2017 
ASSUNTO: Denúncia apresentada pela empresa EBN Comércio, importação e 
exportação Ltda., referente ao Edital do Pregão Eletrônico PE-RP SME nº 182/2017 
cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugere a remessa de cópia de inteiro teor deste 
processo à Jurisdicionada para que apresente as suas razões de defesa. 
DECISÃO: Decidiu-se pelo conhecimento no mérito por considerá-la prejudicada, na 
Sessão de 28/09/2017. 
 
040/001044/2011 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa Ponta do Céu Urbanização & 
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Paisagismo Ltda., em face da Secretaria Municipal de Obras, acerca de supostas 
irregularidades no procedimento de Tomada de Preços nº 02/2011, cujo objeto são as 
Obras de melhoria das praças Lope Ribeiro (Bonsucesso), Vidal Barbosa (Ramos) e 
Monsenhor Lustosa (Olaria). 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral sugeriu a citação dos agentes, bem como a 
tramitação preferencial dos autos conforme decidido pelo Plenário desta Corte. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 09/05/2017. 
 
040/001002/2017 
ASSUNTO: Denúncia em face da Pregoeira e Subsecretária de Gestão da SMEEL com 
referência ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. 
Representante: Ataka Brasil Comércio e Serviços Ltda. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu que a jurisdicionada agiu de forma 
prudente e submeteu os argumentos apresentados À Superior Consideração. 
DECISÃO: Decidiu-se pelo Conhecimento e, no mérito, por sua procedência com 
determinação na 26ª Sessão Ordinária de 04/05/2017. 
 
040/000823/2016 
ASSUNTO: Apresentada por Haroldo Antonio dos Santos Ferreira, em face da 
SECPAR, acerca da indicação de imperfeições no Edital de Concorrência Pública nº 
CEL/PRÓPRIOS nº 03/2016, cujo objeto é a Concessão para gestão e exploração 
Integradas do Jardim Zoológico do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral sugeriu o conhecimento e improcedência, com 
o arquivamento do Processo com resolução do mérito. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, pela sua improcedência, na Sessão de 
29/08/2017. 
 
040/000657/2017 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda. acerca da 
sua desclassificação do Pregão Eletrônico n.º 004/2016, realizado pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET-Rio. O Denunciante informa que foram utilizadas 
alegações improcedentes para justificar a desclassificação da empresa. Consta que foi 
informado pelo pregoeiro de que o motivo de desclassificação teria sido a não 
apresentação de documentação apta a comprovar a sua total qualificação técnica. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral solicitou o encaminhamento do processo à CET-
Rio, para que se posicione, anexando sua documentação comprobatória de defesa, 
viabilizando que esta Corte de Contas receba todos os dados, informações e 
documentos, a fim de se analisar o mérito da presente Denúncia. 
DECISÃO: Diligência para os fins propostos pela 6ª IGE. 
 
040/000162/2017 
ASSUNTO: Denúncia interposta pela Global Service Rio Comércio Eirelli - ME, 
relacionada a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n° 0475/2016 da SME. 
DECISÃO: Decidiu-se pelo conhecimento dos autos e, no mérito, pela procedência da 
denúncia, na sessão de 07/11/2017. 
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040/000126/2017 
ASSUNTO: Denúncia apresentada pela empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A com o 
objetivo de receber a devolução do valor caucionado em garantia do Contrato nº 
038/2008. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral manifestou-se pelo conhecimento da Denúncia, 
para fins de arquivamento, uma vez que há comprovação de restituição do valor da 
garantia. 
OBSERVAÇÃO: Diligência com alerta na Sessão de 16/05/2017 
 
 

9.8.2. CONSULTAS 

      
040/001978/2017 
ASSUNTO: Consulta apresentada pela Fundação Parques e Jardins - FPJ, acerca de 

aspectos relacionados com a contratação de serviços de engenharia. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral sugeriu o não conhecimento da Consulta e o 

seu consequente arquivamento, bem como para que a Fundação Parques e Jardins - 

FPJ, fosse cientificada da decisão desta Corte de Contas, conforme previsão do art. 

236 do RITCMRJ. 

DECISÃO: Pelo arquivamento do processo com remessa de ofício apartado, na Sessão 

de 26/09/2017 

 
 

9.8.3. REPRESENTAÇÕES 

      
040/006460/2015 
REPRESENTANTE: Orlando do Nascimento Manso. 
REPRESENTADA: CVL 
ASSUNTO: Indicação de imperfeições no Edital de Concorrência Pública nº 01/2015 - 
CVL. Objeto: Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Solução de 
Atendimento ao Cidadão para o Município do Rio de Janeiro, envolvendo canais de 
atendimento e gestão de relacionamento com o cidadão, conforme condições e 
exigências especificadas no Anexo I - Termo de Referência. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
improcedência da representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência, 
na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/005375/2016 
REPRESENTANTE: HB Multiserviços Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração - SMA 
ASSUNTO: Representação com pedido de liminar em face do Edital de Pregão 
Eletrônico SMA/SRP n.º 539/2016, tendo por objeto a prestação de serviços de 
agenciamento de condutores para atividades de diversos órgãos da Prefeitura 
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Municipal do RJ. 
COMENTÁRIOS: Retorno dos autos com manifestação da SMA acerca da 
desclassificação da empresa representante. A 1.ª IGE, após exame, sugere o 
arquivamento da representação tendo em vista a perda da sua fundamentação. 
DECISÃO: Pela improcedência da representação. Arquivamento - Sessão de 
23.3.2017. 
 
040/004701/2016 
REPRESENTANTE: Saneiro Construções Ltda. 
REPRESENTADA: SECPAR 
ASSUNTO: Indicação de imperfeições no Edital de Concorrência Pública nº 06/2016 - 
SECPAR, cujo objeto versa sobre a Outorga da Concessão Administrativa para a 
prestação de serviços de gestão, operação, manutenção e adaptação do Parque 
Olímpico da Barra da Tijuca, incluída a execução das obras e a prestação dos serviços 
descritos no contrato, pelo prazo de 25 anos. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
improcedência da representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência, 
na Sessão de 06/07/2017. 
 
 
040/003784/2015 
REPRESENTANTE: Call Tecnologia e Serviços Ltda. 
REPRESENTADA: CVL 
ASSUNTO: Indicação de imperfeições no Edital de Licitação por Concorrência nº 
01/2015, objetivando a "Prestação dos Serviços de Implantação e Operação de 
Solução de Atendimento ao Cidadão para o Município do Rio de Janeiro, envolvendo 
canais de atendimento e gestão de relacionamento com o cidadão, conforme condições 
e exigências especificadas no Anexo I- Termo de Referência. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
improcedência da representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência, 
na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/003438/2016 
REPRESENTANTE: Gilfernandes Dantas da Silva 
REPRESENTADA: Procuradoria Geral do Município - PGM 
ASSUNTO: Representação alegando contratação irregular de trabalhadores, em 
atividade-fim, no âmbito da Procuradoria Geral do Município 
COMENTÁRIOS:  Retorno de diligência.  A 1ª IGE, após exame, considerou pertinentes 
os esclarecimentos prestados pela PGM, acompanhados de fundamentação legal e 
doutrinária, no sentido de que a contratação de pessoal para atendimento ao público e 
geral é regular, e se trata de atividade-meio do órgão. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência - 
Sessão de 14.3.2017. 
 
040/003424/2017 
REPRESENTANTE: Transformac Construtora Ltda. 
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REPRESENTADA: SECONSERMA 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade nos atos autorizativos de abertura de licitação na 
modalidade pregão. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo não conhecimento 
da representação. 
DECISÃO: Pelo não conhecimento da representação e consequente arquivamento, na 
Sessão de 21/11/2017. 
 
 
040/003213/2015 
REPRESENTANTE: Orlando do Nascimento Manso. 
REPRESENTADA: CVL 
ASSUNTO: Indicação de imperfeições no Edital de Concorrência Pública nº 01/2015 - 
CVL, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Solução de 
Atendimento ao Cidadão para o Município do Rio de Janeiro, envolvendo canais de 
atendimento e gestão de relacionamento com o cidadão, conforme condições e 
exigências especificadas no Anexo I - Termo de Referência. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
improcedência da representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência, 
na Sessão de 22/08/2017. 
 
040/003115/2017 
REPRESENTANTE: Trivale Administração Ltda. 
REPRESENTADA: GBP 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade no Edital de Licitação por Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 336/2017-SUBSC, objetivando a prestação de serviços de 
fornecimento de benefício refeição/alimentação com emissão e entrega de cartões 
eletrônicos (cartão magnético com "chip" de segurança). 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
procedência da representação. 
DECISÃO: Pela Diligência com determinação, na Sessão de 28/11/2017. 
 
040/002949/2012 
REPRESENTANTE: Empresa Obra Prima Engenharia e Arquitetura Ltda. ME 
REPRESENTADA: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
ASSUNTO: Representação interposta em virtude da inabilitação na TP n.º 007/12, 
julgada procedente, por decisão unânime desta Corte de Contas, determinando à 
Jurisdicionada que adotasse, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias 
ao exato cumprimento da Lei. 
OBSERVAÇÃO: O Corpo Instrutivo manteve o entendimento, no sentido da aplicação 
da multa ao Titular da RIOURBE, pelas infrações adm. tipificadas no art.  3.º, IV e § 1.º 
da Lei n.º 3.714/03, condicionada à oitiva do Plenário desta Corte de Contas e sua   
aprovação   por   maioria   dos   seus   membros, conforme art. 12, XVIII da Delib. 
TCMRJ n.º 183, de 12.09.11, e encaminhou o processo à Douta Procuradoria Especial, 
conforme o art. 24-C, da Lei n.º 289/81, replicada no art. 55, VIII, da Delib. TCMRJ n.º 
183/11, para nova análise a fim de que se torne legítima a proposta de multa. 
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040/002936/2017 
REPRESENTANTE: Wise Food Alimentação Eireli-ME. 
REPRESENTADA: SUBSC 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade no Edital de Licitação por Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 0190/2017-SUBSC, cujo objeto é a prestação de serviços de 
supervisão, fiscalização, recebimento de gêneros, manuseio, preparo e distribuição de 
alimentos por agentes manipuladores de alimentos aos escolares da Rede Municipal 
de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ. 
DECISÃO: Por Determinação para adoção de providências, na Sessão de 19/10/2017. 
 
040/002869/2012 
REPRESENTANTE: Empresa Obra Prima Engenharia e Arquitetura Ltda. ME 
REPRESENTADA: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
ASSUNTO: Representação interposta em virtude da inabilitação na TP n.º 009/12, 
julgada procedente, por decisão unânime desta Corte de Contas, determinando à 
Jurisdicionada que adotasse, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias 
ao exato cumprimento da Lei. 
OBSERVAÇÃO: O Corpo Instrutivo manteve o entendimento, no sentido da aplicação 
da multa ao Titular da RIOURBE, pelas infrações adm. tipificadas no art.  3.º, IV e § 1.º 
da Lei n.º 3.714/03, condicionada à oitiva do Plenário desta Corte de Contas e sua   
aprovação   por   maioria   dos   seus   membros, conforme art. 12, XVIII da Delib. 
TCMRJ n.º 183, de 12.09.11, e encaminhou o processo à Douta Procuradoria Especial, 
conforme o art. 24-C, da Lei n.º 289/81, replicada no art. 55, VIII, da Delib. TCMRJ n.º 
183/11, para nova análise a fim de que se torne legítima a proposta de multa. 
 
040/002868/2012 
REPRESENTANTE: Empresa Obra Prima Engenharia e Arquitetura Ltda. ME 
REPRESENTADA: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
ASSUNTO: Representação interposta em virtude da inabilitação na TP n.º 008/12, 
julgada procedente, por decisão unânime desta Corte de Contas, determinando à 
Jurisdicionada que adotasse, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias 
ao exato cumprimento da Lei. 
OBSERVAÇÃO: O Corpo Instrutivo manteve o entendimento, no sentido da aplicação 
da multa ao Titular da RIOURBE, pelas infrações adm. tipificadas no art.  3.º, IV e § 1.º 
da Lei n.º 3.714/03, condicionada à oitiva do Plenário desta Corte de Contas e sua   
aprovação   por   maioria   dos   seus   membros, conforme art. 12, XVIII da Delib. 
TCMRJ n.º 183, de 12.09.11, e encaminhou o processo à Douta Procuradoria Especial, 
conforme o art. 24-C, da Lei n.º 289/81, replicada no art. 55, VIII, da Delib. TCMRJ n.º 
183/11, para nova análise a fim de que se torne legítima a proposta de multa. 
 
040/002867/2012 
REPRESENTANTE: Empresa Obra Prima Engenharia e Arquitetura Ltda. ME 
REPRESENTADA: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
ASSUNTO: Representação interposta em virtude da inabilitação na TP n.º 010/12, 
julgada procedente, por decisão unânime desta Corte de Contas, determinando à 
Jurisdicionada que adotasse, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias 
ao exato cumprimento da Lei. 
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OBSERVAÇÃO: O Corpo Instrutivo manteve o entendimento, no sentido da aplicação 
da multa ao Titular da RIOURBE, pelas infrações adm. tipificadas no art.  3.º, IV e § 1.º 
da Lei n.º 3.714/03, condicionada à oitiva do Plenário desta Corte de Contas e sua   
aprovação   por   maioria   dos   seus   membros, conforme art. 12, XVIII da Delib. 
TCMRJ n.º 183, de 12.09.11, e encaminhou o processo à Douta Procuradoria Especial, 
conforme o art. 24-C, da Lei n.º 289/81, replicada no art. 55, VIII, da Delib. TCMRJ n.º 
183/11, para nova análise a fim de que se torne legítima a proposta de multa. 
 
040/002635/2017 
REPRESENTANTE: Savior Medical Service Ltda. 
REPRESENTADA: RIOTUR 
ASSUNTO: Solicita a apuração dos fatos e a adoção de medidas legais e 
administrativas relativamente às empresas "Sistema de Emergência Móvel de Brasília 
Ltda." (CNPJ: 37.142.932/0001-89) e "Sistema de Emergência Médica Móvel do Rio de 
Janeiro Ltda." (CNPJ: 01.413.201/0001-83), que prestam serviço de locação de 
ambulância e/ou remoção ou transporte de pacientes, alegando que essas empresas 
são integrantes do mesmo grupo econômico e, embora suspensas e impedidas de 
licitar e contratar com o Poder Público, continuam exercendo a atividade e prestando 
serviços para a Administração Pública de forma manifestamente ilegal. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Diligência em Sessão Plenária de 21.9.2017. 
 
040/002138/2017 
REPRESENTANTE: Haroldo Antonio dos Santos Ferreira 
REPRESENTADA: IPLANRIO 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 0179/2017. Objeto: aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia 
técnica e manutenção corretiva, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral, após o exame, opinou pelo conhecimento e 
improcedência da representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, por sua improcedência, 
na Sessão de 28/11/2017. 
 
040/001734/2017 
REPRESENTANTE: Haroldo Antônio dos Santos Ferreira 
REPRESENTADA: SME 
ASSUNTO: Representação referente ao Edital do Pregão Eletrônico PE-RP SME nº 
019/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para prestação de serviço técnico de 
manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de janela e split no valor 
estimado de R$ 24.822.816,00. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE, diante dos esclarecimentos prestados pela jurisdicionada, 
considerou razoáveis as alegações apresentadas e submeteu o entendimento À 
Superior Consideração. 
OBSERVAÇÃO: Conhecimento no mérito, por sua procedência, na Sessão de 
24/08/2017. 
 
040/001566/2017 
REPRESENTANTE: empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. 
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REPRESENTADA: SMEEL 
ASSUNTO: Suspenção liminar da licitação Edital do Pregão Eletrônico PE-RP SMEEL 
nº 128/2017 cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material escolar. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE sugeriu a remessa de cópia de inteiro teor deste processo 
à Jurisdicionada para que apresente as suas razões de defesa 
DECISÃO: Procedente na Sessão de 20/07/2017. 
 
040/001523/2016 
REPRESENTANTE: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Secretaria Municipal 
de Educação - SME. 
ASSUNTO: Representação interposta em face do Edital de Pregão Eletrônico 
SMA/SRP nº 810/2015, visando à contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, na modalidade 
cartão-eletrônico magnético com chip de segurança. 
COMENTÁRIOS: A 1.ª IGE, após análise dos esclarecimentos e documentos 
acostados aos autos pela SMA e SME, exercendo o direito da ampla defesa diante das 
questões abordadas pela Representante, sugere o conhecimento da Representação 
para, no mérito, considerá-la improcedente, cientificando a SMA e SME, bem como a 
empresa Representante da decisão final proferida. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência - Sessão de 
11.4.2017 
 
040/001302/2017 
REPRESENTANTE: NPI Brasil corporative solutions Ltda. - EPP 
REPRESENTADA: CMRJ 
ASSUNTO: Pedido de liminar referente ao Pregão Presencial nº 4/2017 da CMRJ. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo apurou que, no mérito, as 
alegações da representante foram procedentes. 
DECISÃO: Pelo não conhecimento com recomendação na sessão de 10/10/2017. 
 
040/001301/2015 
REPRESENTANTE: Investiplan Computadores e Sistemas de Refrigeração Ltda. 
REPRESENTADA: SME 
ASSUNTO: Edital do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 808/2014 cujo objeto é a aquisição 
com instalação de ar condicionado no valor estimado de R$ 9.975.480,00. 
COMENTÁRIOS: Pela improcedência da Representação e seu arquivamento 
DECISÃO: Pela improcedência, na 24ª Sessão Ordinária de 27/04/2017. 
 
040/001085/2016 
REPRESENTANTE: empresa Profarma Specialty S/A (atual denominação de Prodiet 
Farmacêutica S/A). 
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
ASSUNTO: Falta de pagamento referente ao fornecimento dos medicamentos 
empenhados. 
COMENTÁRIOS: Em face dos esclarecimentos apresentados pela SMS, a 4ª IGE 
sugeriu que o processo fosse novamente baixado em diligência para que a 
jurisdicionada apresentasse documentação complementar, tais como: 
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- Identifique o processo de liquidação relativo à Nota de Fiscal n° 1654, evidenciando a 
sua situação; e 
- Apresente a Notas Fiscal n° 1654 com a devida atestação de recebimento. 
DECISÃO: Diligência com remessa de ofício apartado (data limite 17/09/2017) 
 
 
 
 
 
 

9.9. 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; 

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
CMR/002459/2017 
ASSUNTO: solicitação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ para que esta 
Corte se pronuncie sobre o Parecer nº 01/17 - SAFF fls. 4 a 9, que diz respeito a 
inclusão da "conversão de depósitos administrativos tributários" na receita que forma a 
base de cálculo que apura o limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 
1988 (duodécimos da CMRJ). 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio dos Ofícios nº 
TCM/GPA/SES/E/042/00436/2017 de 06/07/2017 para a CGM, 
TCM/GPA/SES/E/042/00437/2017 de 06/07/2017 para a PGM e 
TCM/GPA/SES/042/02072/2017 de 06/07/2017 para a SMF, com posterior devolução 
dos Autos à CMRJ, órgão de origem do processo. 
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência, em Sessão de 
06/07/2017. 
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040/006376/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Cesar Maia, de informações 
acerca das remunerações e subsídios recebidos pelo Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00019/2017, de 13/1/2017. 
 
040/006375/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Cesar Maia, de informações 
acerca do número de pedidos de aposentadoria de janeiro de 2015 até dezembro de 
2016, no Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00018/2017, de 13/1/2017. 
 
040/005116/2014 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia, de informações 
acerca da auditoria inspeção extraordinária realizada pela 4a IGE na CMRJ, 
abrangendo os contratos 16/201 e 44/2013 relativos a serviços de fornecimento de mão 
de obra para a TV Câmara 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP nº 463/2017, de 01/09/2017. 
DECISÃO: O processo encontra-se arquivado. 
 
040/004450/2017 
ASSUNTO: Solicitação do Gabinete do Vereador Professor Célio Lupparelli sobre o 
processo administrativo n.º 01/840.174/2017, o qual trata do Contrato n.º 03/2017, 
celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria de Bem Estar 
Animal - SUBEM, e o Centro de Reabilitação e Integração Social - Crisec. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00663/2017, de 19 de 
dezembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003927/2017 
ASSUNTO: Solicitação do Gabinete do Vereador Professor Célio Lupparelli sobre o 
último relatório de inspetoria sobre as Organizações Sociais que prestam serviços à 
Municipalidade e os relatórios produzidos sobre as Vilas Olímpicas. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00670/2017, de 21 de 
dezembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003644/2017 
ASSUNTO: Solicitação do Gabinete do Vereador Cláudio Castro de inspeção 
extraordinária em todos os contratos havidos entre a Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro, através dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, e a 
organização do evento denominado ROCK IN RIO. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00574/2017, de 6 de 
novembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
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040/003586/2013 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador Reimont, através do Ofício 
GVR nº 137/2013, do envio do Relatório de Inspeção Ordinária na SMC, processo de 
nº 40/7043/2012, de inteiro teor. Além disso, informa que fica no aguardo do envio do 
Relatório de Inspeção Ordinária de 2013. Por fim, solicita-se que seja averiguada a 
possibilidade de implantação do Programa de Visitas às Unidades Culturais Municipais. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/27/2017, de 18/01/2017, foi 
encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ªIGE, bem como de peças 
de processos que trataram de Relatórios de Inspeções Ordinárias realizadas no âmbito 
da Secretaria Municipal de Cultura no exercício de 2012 e 2013 
 
040/003213/2017 
/SSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Felippe, de cópias dos 
relatórios das auditorias realizadas por esta Corte de Contas na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, a partir do segundo semestre de 2014. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP nº 525/2017, de 29/09/2017. 
DECISÃO: O processo encontra-se arquivado. 
 
040/002938/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de 
informações sobre o quantitativo de pessoal em atividade na Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), com os respectivos vínculos empregatícios e regimes jurídicos dos 
servidores. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP nº 487/2017, de 14/09/2017. 
DECISÃO: O processo encontra-se arquivado. 
 
040/002856/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia, de informações 
acerca da auditoria realizada na Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, objeto 
do processo 40/4924/2016. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP nº 463/2017, de 01/09/2017. 
DECISÃO: O processo encontra-se arquivado. 
 
040/002846/2017 
ASSUNTO: Solicitação do Gabinete da Vereadora Rosa Fernandes de informações 
sobre contratos, acordos e convênios concernentes aos cemitérios no Município do Rio 
de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00563/2017, de 26 de outubro 
de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002359/2017 
ASSUNTO: Solicitação do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de que este Tribunal 
realize Auditoria na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, com foco no Contrato 
celebrado com a empresa Sportplus Marketing Esportivo Ltda., entre os anos de 2009 
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e 2013. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00393/2017, de 26 de julho de 
2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002177/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador César Maia, de suspensão da 
Portaria Previ-Rio n.º 948, de 20/4/2016, que "estabelece procedimentos em relação à 
adesão de servidores aos planos de saúde oferecidos pelas operadoras habilitadas a 
operar o PSSM - Plano de Saúde dos Servidores Municipais", bem como a realização 
de "Inspeção Especial sobre o caso". 
COMENTÁRIOS: Em linha com a instrução da 1.a IGE em 27.4.2017 e 29.6.2017, 
foram remetidos ao Previ-Rio o Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00212/2017, de 3.5.2017 
(cuja resposta do Previ-Rio formou o Proc. TCMRJ n.º 01/952.111/2017, apensado ao 
40/2177/2016) e o Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00347/2017, de 30.6.2017, a fim de que a 
entidade se manifestasse sobre a matéria. 
 
040/002083/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Cesar Maia, de informações 
acerca da denúncia recebida por seu Gabinete, de que o PREVI-RIO não estaria mais 
emitindo contracheque em papel. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00382, de 19.07.2017. 
 
040/001991/2016 
ASSUNTO: Solicitação do Exmo. Sr. Vereador César Maia, tratando de empréstimos 
contraídos por servidores municipais junto ao Instituto de Previdência e Assistência do 
Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00395/2017, de 27 de julho de 
2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001560/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte dos Exmos. Srs. Vereadores Paulo Pinheiro, David 
Miranda, Marielle Franco, Leonel Brizola, Tarcísio Motta e Renato Cinco, de 
informações acerca de pagamento de pessoal no Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00358, de 10.07.2017. 
 
040/001387/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Leandro Lyra, solicitando 
informações sobre estudos e relatórios de auditorias referentes ao Programa de Apoio 
a Alunos instituído pela Lei Municipal n.º 3.468/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/277/2017, de 01/06/2017, foi 

encaminhada cópia das informações apresentadas pelas 3ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo e Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, bem como 
da documentação que a instrui, em mídia CD-R, versando sobre procedimentos 
envolvendo o Programa de Apoio a Alunos instituído pela Lei nº 3.468/2002. 



JANEIRO-DEZEMBRO/2017 

105 

 
 

 
040/001326/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Prof. Célio Lupparelli, de 
cópias de relatórios produzidos pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo sobre 
proventos e assuntos congêneres dos servidores do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00219, de 04.05.2017. 
 
040/001229/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlo Caiado, por intermédio 
do Ofício Of-GVCC nº 257/2017, de 28 de março de 2017, encaminhado pelo Ofício GP 
nº 10-270/2017, de 31 de março de 2017, do envio de relatório de obras que não 
tenham sido concluídas até 31 de dezembro de 2016 

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00221/2017, de 05.05.2017. 
 
040/001203/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Cesar Maia, de informações 
acerca do quadro de servidores do Município do Rio de Janeiro em 2008. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180, de 06.04.2017. 
 
040/001154/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte dos Senhores Vereadores integrantes da COMISSÃO 
ESPECIAL, de informações acerca do quadro de servidores do Município do Rio de 
Janeiro nos anos 2014, 2015 e 2016. 
COMENTÁRIOS: A 5ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00205, de 25.04.2017. 
 
040/001150/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Renato Cinco, de informações 
acerca de contratos e aspectos administrativos e operacionais relativos ao Sistema 
Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO), no que tange à auditoria e 
transparência das informações relativas ao sistema, à organização interna dos 
consórcios a aos meios utilizados para pagamento das passagens. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/423, de 10.08.2017. 
 
040/001149/2017 
ASSUNTO: Solicitação de Informações por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlo Caiado 
a respeito de empréstimos que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro efetuou junto 
à Caixa Econômica Federal - CEF, objetivando a realização de obras de construção de 
infraestrutura nos Bairros de Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz e Campo Grande". 
COMENTÁRIOS: Remetido o OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00193/2017, de 18.4.2017, 
encaminhando informações juntadas aos autos pela 1.ª IGE, em instrução de 7.4.2017, 
que incluiu informações fornecidas pela CAD. 
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040/001083/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rogério Rocal, por meio do 
Ofício E GVPRR nº 020/17, datado de 22/03/2017, cópia das instruções, bem como a 
documentação que a acompanha, no que diz respeito à prestação de serviços pela 
COMLURB de capina, poda e limpeza nas escolas municipais do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/183/2017, de 06/04/2017, foi 
encaminhada cópia de informação apresentada pela 3ªIGE, acompanhada de mídia 
ótica e documentação impressa, concernentes aos processos ali mencionados, bem 
como cópia da informação da 6ª Inspetoria-Geral de Controle Externo e documentação 
impressa que a instrui, anteriormente enviada por meio do OFÍCIO 
Nº TCM/GPA/SCP/00779/2015, versando sobre a matéria mencionada no expediente 
dessa Augusta Casa Legislativa. 
 
040/000907/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Prof. Rogério Rocal, de 
informações sobre eventuais relatórios/estudos técnicos das cobranças de IPTU nos 
anos de 2016 e 2017. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/150, de 23/3/2017. 
 
040/000320/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Célio Lupparelli, de 
informações sobre a dispensa de licitação constante do processo n.º 18/100.583/2016, 
que trata do contrato n.º 224/2016, celebrado entre a RIOTUR e a empresa ATL 
Transportes e Locação Eirelli ME. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/61/2017, de 31/1/2017. 
 
040/000196/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Prof. Célio Lupparelli através 
do Ofício GVPCL nº 14/17 de 11/01/2017, solicitando que este Egrégio Tribunal de 
Contas "investigue os motivos pelos quais unidades de clínicas da família que deveriam 
ser construídas com valor repassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao 
Tesouro Municipal, conforme o Decreto Legislativo nº 1210 de 2015, estão com obras 
paralisadas, com evidentes desperdícios de materiais, e a devida execução 
orçamentária desse valor". 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00079/2017 de 03/02/2017. 
 
 
 

9.10. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

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

 
      
040/006724/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de envio, em mídia digital, do processo n.º 40/000.012/2009, que 
trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Governo, 
em outubro/2008. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/13/2017, de 11/1/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da 
documentação pertinente. 
 
040/006715/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, através do Ofício 1ª PJCID nº 554/2017 de 09 de outubro de 2017 (Inquérito 
Civil nº 2016.01135493), de cópia digital integral do processo 40/5786/2013, referente 
ao Edital CO 09/2013, cujo objeto é a execução de obras de construção de unidades 
escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas na área da 8ª e 9ª CRE. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/576/2017, de 06/11/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/006704/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde, informações acerca da análise por esta Corte do Contrato de Gestão n.º 
007/2015 ou de sua execução, remetendo cópia dos respectivos processos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00094/2017, de 10/02/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, 
acondicionada em mídia ótica, versando sobre processos que tratam do Contrato de 
Gestão nº 07/2015, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, e a Organização Social, Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde, tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização, apoio e 
execução das ações e serviços de saúde nos Territórios Integrados de Atenção à 
Saúde (TEIAS) da AP 5.2. 
 
040/004650/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de informações atualizadas acerca dos processos n.º 
40/4270/2012, 40/8549/2012 e 40/1494/2013. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00281/2017, de 02 de junho 
de 2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE, 
acompanhada de mídia digital. 
 
040/004599/2013 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
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Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 1150/2013, de 
22/08/2013, de informações se foi realizada visita/inspeção na Escola Municipal Odilon 
de Andrade no corrente ano (2013), e, em caso positivo, que fosse encaminhada cópia 
do relatório, bem como o cronograma de visita às escolas municipais referente ao 
corrente exercício de 2013. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/43/2017, de 24/01/2017, 
complementando informações antes prestadas, foi encaminhada cópia da informação 
apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha em mídia 
ótica, representadas por cópias dos processos que tratam de visitas à referida escola 
nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 
 
040/004429/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, conforme ofício nº 1000/17 - 4ª PJTCSCAP, Inquérito Civil MPRJ nº 
2012.01556319, solicita o envio de cópia integral e atualizada do processo                nº 
40/004924/2016. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/661/2017, de 19/12/2017, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, bem como da documentação que a instrui, acondicionada em CD, 
representada por cópia integral e atualizada do processo nº 40/004924/2016, que trata 
do Relatório de Inspeção Ordinária, cujo escopo foi o Contrato de Gestão nº 34/2015, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Instituto 
Gnosis, tendo por objeto a operacionalização e execução das ações e serviços de 
saúde nas Unidades CER Centro e Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda. 
 
040/004368/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, para que seja encaminhada cópia do Processo nº 40/003747/2017. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/647/2017, de 11/12/2017, foi 
encaminhada, pela 4ª IGE, cópia do processo nº 040/003747/2017 que trata de 
levantamento a cerca de repasses financeiros às Organizações Sociais com atuação 
na área de saúde, por parte do Município do Rio de Janeiro. 
 
040/004357/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, conforme ofício 2ª PJCID nº 0226/2017 (Inquérito Civil nº 2017.00545489) 
solicita informações acerca da existência de procedimento nesta Corte de Contas que 
trate de suposto esquema de pagamento de propina envolvendo funcionários do 
Hospital Municipal Rocha Faria e da Secretaria Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/656/2017, de 14/12/2017, foi 
encaminhada cópia da informação, apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, dizendo que não há processo, em curso ou arquivado nesta Corte de Contas, 
versando sobre a matéria objeto da solicitação desse Parquet. 
 
040/004265/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
7.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - de 
informações sobre a existência de processos tendentes a acompanhar o Contrato 
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Administrativo SEOP n.º 11/2014 e seus termos aditivos, bem como o Contrato 
Administrativo SEOP n.º 07/2014. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00644/2017, de 8 de 
dezembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004263/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Fundações, através 
do Ofício 3ª PJF nº 163/2017 de 09 de novembro de 2017, de informações sobre a 
existência de procedimentos neste TCMRJ que investigue a Fundação Educacional 
Unificada Campograndense - FEUC. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/674/2017, de 22/12/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/004137/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
1.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania - de cópias 
integrais dos processos 01/001.685/2011, 40/007.015/2011, 40/000.679/2012, 
40/002572/2013 e 40/4788/2015; e de todos os relatórios de acompanhamento da 
execução do contrato firmado com o Consórcio Rio Mais em relação ao Parque 
Olímpico, "com pronunciamento final se já houver". 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00348/2017, de 4 de julho de 
2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003983/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, a respeito dos processos 40/006116/2008 e 40/00563/2015. 
Adicionalmente, solicita os processos 40/002942/2010 e 40/6439/2013, referentes à 
análise de regularidade dos contratos 16/10 e 44/13 firmados respectivamente entre a 
CMRJ e a SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. e Space 2000 Comércio 
e Serviços Ltda.- EPP. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/628/2017, de 06/12/2017, foi 
encaminhada cópia da informação, apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, dizendo dos processos mencionados no expediente 
desse Parquet, acompanhada da documentação que a instrui, em mídia digital, 
representada por cópia dos referidos processos, que tratam de instrumentos celebrados 
pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e as empresas i) Locanty Comércio e Serviços 
Ltda., ii) SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda., e iii) Space 2000 Comércio 
e Serviços L. 
 
040/003840/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção - GAECC - de informações 
sobre auditoria no Contrato n.º 11/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Ordem Pública - SEOP e J.S. Salazar Prestadora de Serviços de Reboque Ltda-ME. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00589/2017, de 13 de 
novembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
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040/003458/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, através do Ofício 1ª PJTCSCAP nº 872/2017 de 25 de agosto de 
2017 (Inquérito Civil IC MPRJ 2009.00322315), de informações sobre o Contrato nº 
34/2015 firmado entre a RIO-URBE e a empresa Grucai Construtora Ltda., o qual teve 
como objeto a execução das obras de reforma dos 1º, 2º e 3º pavimentos do Bloco E 
do Hospital Municipal Miguel Couto. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/543/2017, de 16/10/2017, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/003455/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de novas informações sobre o processo n.º 10/000.030/2014 e 
remessa de cópia de processos indicados no expediente datado de17.4.2017, inserido 
nos autos. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00253/2017, de 22 de maio de 
2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE, 
acompanhada de mídia magnética. 
 
040/003399/2014 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício nº 5 PJCID/358/14 - Inquérito Civil nº 
2013.00152291, de 27/06/2014, para que sejam adotadas providências necessárias 
diante do conteúdo anexado, bem como sejam enviadas cópias de documentos que 
julgar relevantes relacionados à contratação da ONG Costa Verde, pela SMDS, com 
recursos federais do PRONASCI, para a execução do Projeto Mulheres da Paz. 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP/00461/2017, de 01/09/2017, foi 
encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª IGE, cópia da nova 
informação apresentada pela 
3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da 
documentação que a instrui, impressa e em mídia, versando sobre informações 
atualizadas dos processos 40/008116/2012 e 40/003596/2013, que tratam 
(i) do Contrato nº 164/2012; e (ii) Relatório Inspeção Ordinária realizada na SMDS 2012 
/ 2013. 
 
040/003375/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 8ª 
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, nos termos do Ofício 
8ª PJCID nº 594/2017 (MPRJ nº 2017.00867730), fls. 03, solicitou que fosse informado 
se porventura foi avaliada a prestação de contas dos Convênios nº 054/2003 e 
022/2004, firmados entre o Centro de Estudos para Geração de Emprego e Renda - 
GECER e a Fundação Municipal Lar Escola Francisco Paula - FUNLAR. 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício TCM/GPA/SCP nº521/2017, de 28/09/2017, o 
TCMRJ encaminha cópia da informação prestada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, acompanhada da documentação que a instrui, representada por mídia digital 
contendo cópia dos processos nº 40/004008/2004 e nº 40/001234/2004, que no âmbito 
desta Corte de Contas, respectivamente, trataram dos Convênios nº 022/2004 e nº 
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054/2003. 
 
040/003284/2017 
ASSUNTO: Solicitação da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, via Ofício 6ª PJCID 531/2017, de cópia 
do inteiro teor do processo TCMRJ 40/3995/2013, referente ao Termo de 
Entendimentos firmado entre a RioUrbe e o Consórcio Engenhão, visando a realização 
das obras de reparo no Estádio Olímpico João Havelange, objeto do Inquérito Civil 
MPRJ 2013.00613763. . 
OBSERVAÇÃO: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00505/2017, de 20 de setembro 

de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral 
de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, 
em mídia digital, contendo cópia do processo 40/003995/2013. 
 
040/003226/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 1ª 
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, nos 
termos do Ofício nº 453/2017 - 1ª PJTCIJ (IC 029/2017 - MPRJ 2017.00778122), fls. 
03, solicitou informações acerca de eventual análise de prestação de contas, auditorias 
realizadas e análise de conformidade relativas ao Convênio de Fortalecimento nº 
123/2014. 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício TCM/GPA/SCP nº496/2017, de 18/09/2017, o 
TCMRJ encaminha cópia da informação apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de 
Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital e 
impressa, representada por cópia dos processos que no âmbito desta Corte de Contas 
tratam do Convênio de Fortalecimento nº 123/2014. 
 
040/003121/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
5.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania - de cópia, em 
mídia digital, de eventual análise dos contratos celebrados entre a RIOTUR e cada uma 
das Escolas de Samba do Grupo Especial para a organização e realização do Desfile 
Oficial do Carnaval 2017 (Contratos n.º 171 a 180/2016 e de n.º 185 e 186/2016), bem 
como das devidas prestações de contas. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00498/2017, de 20 de 
setembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003120/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, de informações sobre o andamento do processo nº 40/1241/2016, 
referente ao Contrato de Gestão nº 019/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e a Organização Social Viva Rio. . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 497/2017, de 18/09/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/1241/2016, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003119/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, de informações sobre o processo administrativo desta Corte 
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referente à análise de regularidade do Contrato de Gestão nº 32/2014, celebrado entre 
a Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Organização Social FIOTEC. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 472/2017, de 06/09/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/4257/2015, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002976/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, de informações sobre o processo administrativo desta Corte de 
Contas referente à análise de regularidade do Termo Aditivo nº 29/2012, firmado entre 
a Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a Sociedade Espanhola Beneficente, 
referente ao Contrato de Gestão nº 007/2012. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 504/2017, de 20/09/2017, foi 
encaminhada cópia dos processos nº 40/4268/2015, 40/2507/2013 e 40/3879/2012, 
apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002975/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de cópia do processo 40/0814/2013, referente ao Convênio firmado 
entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Unir Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 471/2017, de 06/09/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/0814/2013, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002974/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, de informações sobre a representação feita pela LABCLIM 
Diagnósticos Laboratoriais contra a Secretaria Municipal de Saúde, relativa a 
procedimentos licitatórios para a seleção através de contratos emergenciais da OSCIP 
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP - para a prestação de serviços de 
exames laboratoriais aos usuários do SUS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 467/2017, de 04/09/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/6630/2015, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002971/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela de Saúde da 
Capital, de informações referentes à análise de regularidade do Contrato de Gestão nº 
037/2015, celebrado entre a Organização Social CEJAM e a Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 470/2017, de 06/09/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/5383/2015, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002917/2012 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2a Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
conforme o Ofício nº 2ªPJCID/468/13, de 28/06/2013, de informação quanto ao Termo 
de Compensação nº 23/2011, firmado pelo Município do Rio de Janeiro, através da 
SMAS, e a Instituição Rio Voluntário, ter seu mérito apreciado por esta Corte de Contas. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/42/2017, de 24/01/2017, 
complementando informações prestadas anteriormente, foi encaminhada cópia da 
informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da mídia ótica contendo cópia do 
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processo 40/1799/2011. 
 
040/002848/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República do Estado do Rio de 
Janeiro, de informações sobre a regularidade da execução do Convênio nº 59/2013, 
celebrado entre a Organização Social Viva Comunidade e a Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 441/2017, de 22/08/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/0218/2014, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002752/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, através do Ofício 6ª PJCID nº 602/2017 de 03 de outubro de 2017, de cópia 
em mídia magnética do Processo nº 40/2481/2016 e de todos os outros instaurados 
para apurar os quatro termos aditivos assinados em decorrência do Contrato nº 03/2016 
que tem como objeto a construção do complexo esportivo de Deodoro - Centro Nacional 
de Hipismo. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/590/2017, de 13/11/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/002714/2013 
ASSUNTO: Nova solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro - 2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da 
Capital - por meio do Ofício GAB/TC n.º 785/2017, de 13.6.2017, de remessa de 
informações sobre o andamento do processo TCMRJ n.º 40/6583/2010. 
COMENTÁRIOS: Remessa ao MP do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00338/2017, de 
23.6.2017, encaminhando informações inseridas no processo pela 1.a IGE em 
21.6.2017. 
 
040/002673/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações sobre o Contrato de Gestão nº 16/2015 entre a 
Organização Social IABAS e a Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 411/2017, de 04/08/2017, foi 
encaminhada cópia do processo nº 40/3716/2015, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002437/2015 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
6.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, 
mediante o Ofício GAB/TC n.º 230751/2017, de 5.6.2017, de cópia, preferencialmente 
em mídia digital, da manifestação acerca dos achados da inspetoria no Processo n.º 
40/959/2015, diante do voto proferido pelo Conselheiro Relator em 23/07/2015, seguido 
pela Corte de Contas, bem como do relatório do Corpo Instrutivo acerca de tal 
manifestação. O processo trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada pela 1.a 
IGE junto à Secretaria Municipal de Governo, em novembro/2014. 
COMENTÁRIOS: Foi remetido o Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00339/2017, de 26.6.2017, 
com as informações juntadas aos autos pela 1.a IGE em instrução de 21.6.2017. 
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040/002235/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
1.ª Promotoria de Justiça de Fundações - de informação quanto a eventual 
procedimento iniciado em nome da Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Química de Nilópolis - FUNCEFETEQ 
COMENTÁRIOS: As informações solicitadas foram juntadas aos autos pela 1.a IGE em 
instrução de 29.6.2017. O processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas. 
 
 
040/002067/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de 
informações acerca da existência de procedimentos no TCMRJ, tendo por objeto a Lei 
nº 6.064/2016. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00374/2017, de17.07.2017, foi 
encaminhada a informação apresentada pela 5ª IGE. 
 
040/002051/2017 
ASSUNTO: O MPERJ, por intermédio da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Cidadania - Capital, nos termos do Ofício 4ª PJCID nº 251/2017, de 22/05/2017 - 
Inquérito Civil nº 2015.01211477, solicita que seja informado se há processos 
analisando as contratações, com dispensa de licitação, referentes aos Processos 
Administrativos 08/3350/2015 (Contrato 87/2015), 08/3351/2015 (Contrato 92/2015) e 
08/3570/2015 (Contrato 88/2015). 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP 332/2017, de 26.06.2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE desta Corte e a 
documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia do processo nº 
40/000038/2016. 
 
040/002049/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, através do Ofício 2ª PJTCSCAP nº 00218/17 de 25 de abril de 2017 
(Inquérito Civil 2009.00322315), de informações versando sobre o objeto do Contrato 
nº 34/2015, firmado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Empresa Municipal 
de Urbanização - RIOURBE, e a Gruçaí Construtora Ltda., para a execução de obras 
de reforma dos 1º, 2º e 3º pavimentos do Bloco "E" do Hospital Municipal Miguel Couto 
- Gávea. 

OBSERVAÇÃO: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00401/2017 de 01 de agosto 
de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de 
Controle Externo acompanhada de mídia ótica com a documentação que a instrui, 
representada por cópia integral do processo nº 40/003106/2015, que no âmbito desta 
Corte de Contas tratou do referido contrato, bem como dos projetos básico e executivo 
concernentes à obra em questão. 
 
040/002044/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 8ª 
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme 
o Ofício 8ª PJCID nº 0237/2017 (Inquérito Civil MPRJ nº 2015.00876154) de 
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17/05/2017, solicita o encaminhamento dos processos relativos ao Convênio nº 
19/2012 e seus aditivos, celebrados entre a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e a ONG Obra de Promoção dos Jovens (OPJ). 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício TCM/GPA/SCP nº604/2017, de 24/11/2017, o 
TCMRJ complementa informações e documentação enviadas anteriormente ao 
MPERJ, em resposta aos ofícios MPE 8ª PJCID 679/2017, de 17/10/2017, e GAB/TC 
1532/2017, de 26/10/2017. 
 
040/002015/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de 
informações acerca da existência de procedimentos no TCMRJ, tendo por objeto a Lei 
nº 5.623/2013. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00379/2017, de18.07.2017, foi 
encaminhada a informação apresentada pela 5ª IGE. 
 
040/001853/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, 
de informações acerca da existência de processo de análise de legalidade que tenha 
verificado o contrato de gestão entre a Organização Social Viva Comunidade e a 
Secretaria Municipal de Saúde decorrente do Edital nº 004/2009, que trata do 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços dos equipamentos 
destinados a saúde da família para os bairros da Área de Planejamento (AP) 3.1 
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação interna. 
 
040/001805/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações sobre o processo 40/6526/2011, que trata da 
Inspeção Extraordinária realizada na então Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil, tendo por escopo o i) Contrato de Gestão nº 02/2011, que se refere ao 
gerenciamento das unidades básicas de saúde da Estratégia de Saúde da Família  no 
âmbito da CAP 5.1 e ii) os dois Termos Aditivos que se vinculam ao Contrato de Gestão 
nº 03/2009, que trata do gerenciamento das Unidades de Pronto Atendimento de Vila 
Kennedy (CAP 5.1) e Cidade de Deus (CAP 4.0). E por cópia do processo nº 
40/5405/2013, relativo à Prestação de Contas deste último instrumento mencionado. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/342/2017, de 27/06/2017, foi 
encaminhada cópia dos processos supracitados. 
 
040/001791/2013 
Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, 
através do Ofício 2ª PJCID nº 167/2013, de informações sobre a existência de processo 
de fiscalização acerca do Contrato nº10/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal 
de Educação e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/57/2017, de 27/1/2017, 
complementando informações antes enviadas, foi encaminhada cópia da informação 
apresentada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem 
como da documentação que a instrui, representada por mídia ótica contendo cópia dos 
processos 40/776/14 e 40/197/15, que trataram dos relatórios dos programas de visita 
às escolas da 3ª CRE, relativos aos anos de 2013 e 2014. 
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040/001692/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, para encaminhar os relatórios técnicos dos processos de auditoria 
que tiveram por objeto o Contrato de Gestão nº 001/2012, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município do Rio e Janeiro e a Organização Social Biotech, em 
janeiro de 2012. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/278/2017, de 01/06/2017, foi 
encaminhada cópia do processo 40/006.144/2013. 
 
040/001691/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de Fundações, conforme Ofício GAB/TC nº 607/17, de 
09/05/2017, e Ofício 1ª PJF nº 141/17, de 15/03/17, solicita que esta Corte informe a 
existência de procedimento iniciado em nome da Fundação Darcy Ribeiro - FUNDAR 
(CNPJ 01.611.780/0001-79). 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP 261/2017, de 25.05.2017, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da 
documentação pertinente, a qual trata de contratos e convênios celebrados entre o 
Município do Rio de Janeiro e a Fundação Darcy Ribeiro. 
 
040/001562/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, de informações acerca da existência de procedimento em tramitação para 
a apuração das irregularidades encontradas nos documentos anexos à solicitação, que 
tenha verificado o Contrato de Gestão nº 08/2012. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/309/2017, de 14/06/2017, foi 
encaminhada cópia em meio magnético dos processos 40/4303/2012 e 09/0253/2015, 
apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001381/2014 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 2ª 
PJCID nº 101/2014, de 26/02/2014 (fl. 03), IC 2009.00321407, solicita informações 
sobre processos desta Corte de Contas que tenham avaliado a regularidade da 
Contratação da COMLURB para prestação de serviços de preparo de alimentos nas 
cozinhas das escolas da rede pública municipal, com dispensa de licitação e havendo 
concurso em vigor para o cargo de merendeira. 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP 330/2017, de 22.06.2017, 
encaminho a Vossa Excelência, em separado, cópia da nova instrução da 3ª Inspetoria-
Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a 
instrui, representada por mídia digital onde estão acondicionadas cópia dos processos 
ali mencionados, concernentes aos contratos celebrados pela SME. 
 
040/001380/2014 
ASSUNTO: Requerimento, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
- 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital - de cópia integral dos processos nºs 
40/3872/2013, 40/6798/2013 e 40/4645/2014. 
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COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00595/2017, de 14 de 
novembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001291/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defasa da Cidadania, de cópia em mídia digital do processo n.º 40/2148/2012, que trata 
do Convênio n.º 195/2011, celebrado entre a RIOTUR e a Associação Assistencial de 
Apoio à Criança e ao Adolescente - Comitê pela Vida. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/198/2017, de 20.4.2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da mídia 
digital. 
 
040/001289/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Investigação Penal, de 
informações sobre as inspeções realizadas nos termos de parceria firmados pelo 
Município do Rio de Janeiro e o Centro Integrado de Apoio Profissional - CIAP, 
referentes aos Contratos de Gestão 10/2010, 09/2010 e 07/2009, respectivamente, 
sobre os processos 40/2107/2010, 40/2106/2010 e 40/623/2010. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/246/2017, de 16/05/2017, foi 
encaminhada cópia em mídia eletrônica dos processos mencionados e seus apensos, 
até a última microfilmagem processada, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001288/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 5ª 
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme 
o Ofício 5ª PJCID nº 240/2017 (Inquérito Civil nº 2015.00876150) de 28/03/2017, 
solicitou informar se há processo para análise dos contratos firmados no período de 
10/11/2010 a 31/05/2012 entre a ONG Central de Oportunidades e a Comercial Milano 
Brasil Ltda., nesta Corte. 
COMENTÁRIOS: Encaminhou-se a 5ª PJCID, em separado, cópia da nova informação 
apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte por meio do 
ofício nº TCM/GPA/SCP 230/2017, de 08.05.2017. 
 
040/001206/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
por meio do Ofício GAB/TC nº 420/2017, em atendimento ao solicitado no Oficio 
MP/GAECC nº 34/2017, emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça / Grupo de Atuação 
Especializada no Combate a Corrupção - GAECC/RJ. A portaria de instauração de 
procedimento Investigatório Criminal - PIC nº 2017.0250001/17 GAECC trata da 
apuração dos fatos divulgados em reportagens do Jornal O Globo e da Rede Record, 
em que informam que a sociedade empresária TAMOIO MINERAÇÃO S/A teria sido 
supostamente beneficiada em contratos celebrados com o Estado do Rio de janeiro e 
com o Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/GPA/SCP/00184/2017, de 
11.04.2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/001202/2017 
ASSUNTO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2ª Promotoria 
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de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 2ª 
PJCID nº 048/2017 (Inquérito Civil nº 13709 - MPRJ 2009.00326583) de 07/03/2017, 
solicita informação sobre o resultado final da diligência do processo TCMRJ nº 
40/006503/2010. 
COMENTÁRIOS: O TCMRJ, em 16/10/2017, informa, pelo ofício TCM/GPA/SCP 
542/2017, ao MPERJ que não há novas informações, até o momento, referentes ao 
processo 40/6503/2010, desde o último ofício que lhe fora enviado por esta Casa de 
Contas, TCM/GPA/SCP/00181/2017. 
 
040/001189/2014 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício nº 7ª PJCID/758/14 (Inquérito Civil 
nº 2013.01066200) de 07/11/2014, de informações sobre o resultado dos processos 
mencionados no Ofício GAB/TC nº 446/14. 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP/00558/2017, de 23/10/2017, o 
TCMRJ encaminha ao MPERJ cópia dos processos 40/5219/2011, 40/1105/2012 e 
40/3585/2012, as quais este havia solicitado pelo ofício MPE GAB/TC 1436, de 
05/10/2017. 
 
040/001008/2016 
ASSUNTO:O MPERJ, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, conforme o Ofício 8ª PJCID nº 41/2016 (Ref.:PP MPRJ 2015.01108092), 
datado de 25/01/2016, informa a esta Corte de Contas sobre a instauração de Inquérito 
Civil, bem como solicita cópia dos Processos instaurados que tenham por escopo 
analisar as contratações diretas da empresa TAURUS SERVICES LTDA EPP, 
realizadas pelas diversas CREs, em especial dos Processos TCM nº 
005/000.164/2015, 040/000.668/2015, 040/000.672/2015, 040/000.734/2015, 
040/000.870/2015, 040/002.930/2015, 040/003.452/2015, 040/003.549/2015 e 
040/006.723/2015, sem prejuízo de outros com escopo, específico ou não, de serviço 
de limpeza realizado de forma desconcentrada por cada CRE. 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP/445, de 24.08.2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000947/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações a respeito da existência de análise, realizada por 
esta Corte, do Contrato de Gestão nº 146/2014. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/662/2017, de 19/12/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, dizendo que o processo que trata do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 
nº 146/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social 
Viva Rio, ainda se encontra em análise no âmbito desta Corte de Contas. 
 
040/000946/2017 
ASSUNTO: solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital acerca de informações sobre a eventual existência de procedimento 
instaurado para apurar possível desvio de verbas públicas empenhadas para 
pagamento de Organizações Sociais que administram as unidades de saúde no Rio de 
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Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/000168/2017, de 03/04/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, dizendo que não foi identificado, no âmbito desta Corte de Contas, registro de 
processo tratando da matéria mencionada no expediente originário. 
 
040/000945/2017 
ASSUNTO: solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações e cópias do Contrato nº 21/2013 e de seus Termos 
Aditivos, celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Organização 
Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/000162/2017, de 30/3/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, bem como da documentação que a instrui, representada por cópia integral do 
processo que trata do Contrato de Gestão nº 21/2013, bem como de peças dos 
processos dos seus 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, celebrados entre o Município do Rio 
de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Organização Social 
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, processados nesta 
Corte de Contas, respectivamente, sob os nºs. 40/6206/2013, 40/5468/2014, 
40/0709/2016 e 40/1034/2017. 
 
040/000944/2017 
ASSUNTO: solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações a respeito do Contrato de Gestão nº 007/2015, 
firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Instituto Gnosis. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/000170/2017, de 04/04/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 
4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, versando sobre o 
Contrato de Gestão nº 007/2015, processado nesta Corte de Contas sob o nº. 
40/002113/2015, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, e a Organização Social Instituto Gnosis, tendo por objeto o 
gerenciamento, a operacionalização, apoio e execução, pela contratada, de ações e 
serviços de saúde no Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS), no âmbito da 
AP 2.2. 
 
040/000849/2017 
ASSUNTO: solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações para esclarecimento acerca da decisão exarada pelo 
Exmo. Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha após a remessa 
dos autos com carga ao referido relator em 11/10/2016, conforme andamento do 
Processo TCMRJ 40/4293/2014; bem como as demais diligências tomadas no 
Processo 40/4293/2014 após tal data e que seja enviada cópia de eventual resposta da 
SMS ao requerido pelo TCM no processo acima mencionado. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00144/2017, de 21/03/2017, foi 
encaminhada cópia da nova instrução apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, dizendo que não houve nova apreciação plenária em face da matéria tratada 
no processo nº 40/004293/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 
OS Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, considerando o já 
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informado àquela douta 2ª PJCID. 
 
040/000832/2017 
ASSUNTO: Encaminhamento ao TCMRJ através de Ofício 
MPF/PRRJ/GABCRIM/FJAO/Nº 2174/2017 do Termo de Depoimento de fls. 
1.111/1.115 dos autos do Inq. Pol. Nº 06/2016-SIP (0504784-32.2016.4.02.5101) para 
verificar a veracidade e adoção das providências cabíveis. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0139/2017, de 17/3/2017, foi 
encaminhada cópia impressa das peças do processo nº 40/001008/2015 que abordam 
a matéria em questão, bem como de mídia ótica contendo cópia integral dos Relatórios 
da 1ª à 8ª Visitas Técnicas de Acompanhamento às obras do Contrato nº 79/2014 - 
Construção do Complexo Esportivo de Deodoro (Área Norte) das diversas Instalações, 
com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, com operação, 
desmontagem e posterior adaptação para o legado da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
040/000806/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações acerca da análise por esta Corte do Contrato de 
Gestão n.º 014/2015 ou de sua execução, firmado entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a Organização Social IABAS, remetendo cópia dos respectivos processos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00142/2017, de 21/03/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, versando sobre os processos concernentes ao Contrato 
de Gestão nº 014/2015, celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 
Organização Social IABAS para a regulamentação do desenvolvimento e execução das 
ações e serviços de saúde dos equipamentos destinados ao Saúde da Família, na AP. 
5.1, protestando pelo envio de cópia dos processos sob os nºs. 40/003717/2015, 
40/002155/2016 e 40/003786/2016, tão logo sejam apreciados pelo egrégio Plenário 
desta Corte de Contas. 
 
040/000805/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações acerca da análise por esta Corte do Contrato de 
Gestão n.º 025/2015 ou de sua execução, firmado entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a Organização Social SPDM, remetendo cópia dos respectivos processos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/000143/2017, de 21/03/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, representada por cópia do processo nº 
40/004.490/2015, que trata do Contrato de Gestão nº 025/2015, celebrado entre o 
Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, 
para o gerenciamento, operacionalização, apoio e execução das ações e serviços de 
saúde, no Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP 3.2. 
 
040/000772/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
7.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania - de cópia da 
decisão proferida nos autos do processo n.º 40/491/2015, bem como informação sobre 
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o andamento atualizado do processo n.º 40/7603/2012. 
COMENTÁRIOS: Remetidos os Ofícios Nº TCM/GPA/SCP/00208/2017, de 26.4.2017 
e Nº TCM/GPA/SCP/00326/2017, de 21.6.2017, encaminhando as informações 
juntadas aos autos pela 1.a IGE. 
 
040/000653/2014 
ASSUNTO: Solicitações, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, através dos Ofícios nos 791/2014, 203/2015, 321/2016, 541/2016 e 309/2017, 
referentes ao Inquérito Civil nº 2010.00454808, de informações e cópias de 
documentos referentes ao acompanhamento por intermédio de Visitas Técnicas das 
obras do Corredor BRT Transcarioca, objetos dos contratos nºs. 07/2011 e 117/2011. 
OBSERVAÇÃO: Através dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/00396/2014 de 24 de julho de 
2014, TCM/GPA/SCP/00609/2014 de 23 de outubro de 2014, 
TCM/GPA/SCP/00103/2015 de 24 de fevereiro de 2015, TCM/GPA/SCP/00251/2015 
de 12 de maio de 2015, TCM/GPA/SCP/00511/2016 de 25 de agosto de 2016 e 
TCM/GPA/SCP/00058/2017 de 31 de janeiro de 2017 foram encaminhadas cópias das 
informações e dos Relatórios apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/000632/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de informações sobre os processos nºs 40/4364/2012, 
40/4397/2013 e 40/5848/2015. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00318/2017, de 20 de junho 
de 2017, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE, 
acompanhada da documentação pertinente. 
 
040/000631/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, referente ao envio de cópia integral do Relatório de Inspeção 
Ordinária na SMS pela 4ª IGE, iniciada em 29/01/2013 e registrado sob o número do 
processo 40/000.602/2013, relativo ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº 000108/2017, de 22/02/2016, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, bem 
como da documentação que a acompanha, em mídia ótica, representada por cópia 
atualizada do processo nº 40/000602/2013, que tem por objeto o Relatório de Inspeção 
Ordinária realizada no âmbito dos Hospitais Municipais Lourenço Jorge e Ronaldo 
Gazolla. 
 
040/000630/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de informações sobre o processo n.º 40/1324/2011, que trata do 
Contrato n.º 10039/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil-CVL e 
Facility Central de Serviços Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/112/2017, de 22/2/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da 
documentação correlata. 
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040/000579/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de envio 
de cópias dos processos relacionados ao Instituto SAS, notadamente dos processos nº 
09/003174/2014 e 40/4041/2013 (Relatório de Inspeção Ordinária realizada pela 4ª 
IGE, em maio de 2013, abrangendo o período de março de 2012 a março de 2013, 
relativo ao contrato de gestão nº 04/2012). 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/000106/2017, de 21/02/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, representada por cópia do processo nº. 
40/004041/2013, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária no Contrato de Gestão 
nº 04/12, celebrado entre a SMS e o Instituto SAS, bem como do processo nº 
09/003174/2014, relativo à Sindicância Administrativa instaurada pela Secretaria 
Municipal de Saúde para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Instituto SAS 
nos contratos de gestão e convênios celebrados com aquela Secretaria. 
 
040/000578/2017 
Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela de Defesa da Cidadania da 
Capital, através do Ofício 5ª PJCID nº 4/2017 (IC 2015.00876162), de informações 
acerca do andamento do processo 40/4125/2015 (Inspeção Ordinária na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, abrangendo o período de julho de 2014 a maio 
de 2015). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/113/2017, de 22/02/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, em mídia 
ótica, representada por cópia integral do processo 40/4125/2015. 
 
040/000489/2017 
ASSUNTO: Solicitação, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de cópia 
de levantamento realizado por esta Corte sobre o sistema de regulação do Município, 
em que foi constatado que apenas 10% dos leitos de hospitais federais estão 
disponíveis para o Município. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00118/2017, de 06/03/2017, foi 
encaminhada cópia da instrução processual, acompanhada de peças do processo 
40/005646/2016, que trata de estudo concernente à proposta de municipalização de 
seis Hospitais e três Institutos Federais presentes na Cidade do Rio de Janeiro, bem 
como de mídia digital com cópia do processo 40/000243/2016, que tem por objeto o 
Relatório de Inspeção Ordinária no período de 21/09 a 09/10 de 2015, na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), para exame do Contrato de Gestão nº 47/2014. 
 
040/000392/2017 
ASSUNTO: Solicitação, pela 3ª Promotoria de Justiça de Fundações, solicitando 
esclarecimentos a respeito da comprovação de prestação de contas por parte da 
FIOTEC (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde) 
referente ao Contrato nº 16/2010, no valor de R$ 78.639.067,02. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00095/2017, de 13/02/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, versando sobre o Convênio nº 16/2010, contendo cópia do processo nº 
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40/3075/2011, que tem por objeto o referido instrumento, celebrado entre a então 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e a Fiocruz, com interveniência da 
FIOTEC, para a conjugação de esforços e recursos materiais e humanos dos 
convenentes, visando à implementação e execução do Projeto Desenvolvimento da 
Gestão dos Hospitais, Maternidades e Pré-hospitalar fixo do Município do Rio de 
Janeiro, designado de Projeto Gestão de Hospitais. 
 
 

9.11. RELATÓRIOS LRF 

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de Gestão Fiscal e/ou Resumido 
da Execução Orçamentária: 
      
 
040/004743/2016 
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro referente ao período 
de setembro de 2015 a agosto de 2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 18/05/2017. 
 
040/004660/2016 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - 
TCMRJ referente ao segundo quadrimestre de 2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 16/05/2017. 
 
040/000549/2017 
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente 
ao exercício de 2016. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária de 04/05/2017. 
 
040/000443/2017 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio Janeiro referente 
ao terceiro quadrimestre de 2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 11/05/2017. 
 
040/003778/2016 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Poder Executivo - 3º Bimestre de 
2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 21/11/2017. 
 
040/003476/2017 
Relatório de Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro referente ao 4º 
Bimestre de 2017. 
Decisão: ALERTA - LRF, na Sessão Ordinária de 12/12/2017. 
 
040/003475/2017 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2017 da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro. 
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Decisão: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária de 14/12/2017. 
 
040/003474/2017 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2017 do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 14/12/2017. 
 
040/002683/2017 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Poder Executivo - 3º Bimestre de 
2017. 
Decisão: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária de 17/10/2017. 
 
040/002526/2016 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2016 e Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária referente ao segundo bimestre de 2016 do 
Município do Rio de Janeiro. 
Decisão: Pela Diligência, em Sessão Ordinária de 12/09/2017. 
 
040/002525/2016 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, 
referente ao segundo bimestre de 2016. 
Decisão: Pela Diligência, em Sessão Ordinária de 12/09/2017. 
 
040/001961/2017 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017, da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação, em Sessão Ordinária de 21/09/2017. 
 
040/001858/2017 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017, do Município 
do Rio de Janeiro. 
Decisão: Pela Diligência com Determinação, em Sessão Ordinária de 12/09/2017. 
 
040/001857/2017 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao segundo bimestre de 
2017, do Município do Rio de Janeiro. 
Decisão: ALERTA LRF, em Sessão Ordinária de 12/09/2017. 
 
040/001856/2017 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017 do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Decisão: Arquivamento, em Sessão Ordinária de 21/09/2017. 
 
040/001176/2017 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Poder Executivo - 1º Bimestre de 
2017. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 26/10/2017. 
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040/000709/2017 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro 
referente ao período de janeiro a agosto de 2016. 
Decisão: Arquivamento, em Sessão Ordinária de 02/05/2017. 
 
040/000444/2017 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Poder Executivo - 6º Bimestre de 
2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 28/11/2017. 
 
 

9.12. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão 
apreciados neste ano por mês e por decisão. 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

Mês Diligência
Legalidade p/ Fins 

de Registro
Outros Total

Janeiro 28 228 0 256

Fevereiro 31 283 0 314

Março 27 315 1 343

Abril 23 251 1 275

Maio 25 267 4 296

Junho 19 236 6 261

Julho 28 421 7 456

Agosto 27 277 32 336

Setembro 20 186 23 229

Outubro 9 136 12 157

Novembro 28 470 38 536

Dezembro 11 334 28 373

Total 276 3.404 152 3.832  

 

9.13. 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: 
      
040/007603/2012 
OBJETO: Contrato n.º 155/2012, firmado em 8.8.2012, entre RIOTUR e Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro - OAB/RJ, visando à cota de 
patrocínio no Projeto "Celebração de 80 anos da OAB/RJ", realizado entre 11.8.2012 e 
28.9.2012, no valor de R$ 1.500.000,00. 
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DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 11.7.2017. 
 
040/006799/2015 
OBJETO: Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
COMENTÁRIOS: Resposta aos Ofícios TCM/GPA/SES/E/045, 267, 268, 269 e 
271/2015. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão de 06/07/2017. 
 
 
 
040/006037/2016 
OBJETO: Contrato n.º 16.2.0646.1, firmado em 8.8.2012, entre o Município do Rio de 
Janeiro, por meio da SMF, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, visando abrir um crédito no valor global de R$ 82.702.052,68, dividido em 
três Subcréditos. 
DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 27.7.2017. 
 
040/005881/2016 
OBJETO: Solicitação formulada pela Delegacia de Polícia da CORE, Secretaria de 
Estado de Segurança - SESEG, de informações atualizadas sobre a apreciação final 
do processo n.º 40/000.959.2015. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/160/2017, de 29/3/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/005880/2015 
OBJETO: Ata de Registro de Preços n.º 8/2015, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 
398/2015, tendo como partes IPLANRIO e Daten Tecnologia Ltda., visando à aquisição 
de notebooks, com garantia técnica de 24 meses, no valor de R$ 22.687.695,00. 
DECISÃO: Arquivamento com recomendação, em Sessão Plenária de 29.8.2017. 
 
040/005822/2016 
OBJETO: Recurso de Reconsideração com pedido de efeito suspensivo, protocolado 
pela empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, versando sobre matéria 
pertinente à decisão plenária de 13.9.2016, referente ao processo n.º 40/4941/2008. 
COMENTÁRIOS: O processo n.º 40/4941/2008 trata do Termo de Promessa de 
Investidura n.º 35/2008, celebrado entre o Município do RJ e a empresa Multiplan, 
relativo a imóvel situado na Av. das Américas, Barra da Tijuca, lindeiro ao 
empreendimento comercial Barra Shopping. A 1.ª IGE, após exame e em face de 
decisão judicial proferida, submeteu o requerimento da empresa Multiplan à 
Consideração Superior. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento - Sessão de 16.5.2017 
 
040/005821/2016 
OBJETO: Recurso de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, protocolado 
pela empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, versando sobre matéria 
pertinente à decisão plenária de 22.9.2016, relativa ao processo n.º 40/1897/2007. 
COMENTÁRIOS: O processo n.º 40/1897/2007 trata do Termo de Promessa de 
Investidura n.º 10/2007, celebrado entre o Município do RJ e a empresa Multiplan, 
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relativo a imóvel situado na Av. das Américas, Barra da Tijuca, lindeiro ao 
empreendimento comercial Barra Shopping. A 1.ª IGE, após exame e em face de 
decisão judicial proferida, submeteu o requerimento da empresa Multiplan à 
Consideração Superior. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento - Sessão de 16.5.2017. 
 
 
040/005726/2016 
OBJETO: Recurso de Reconsideração com pedido de efeito suspensivo, protocolado 
pela empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, versando sobre matéria 
pertinente à decisão plenária de 20.9.2016, relativa ao processo n.º 40/3585/2008. 
COMENTÁRIOS: O processo n.º 40/3585/2008 trata do Termo de Investidura n.º 
34/2008, celebrado entre o Município do RJ e a empresa Multiplan, relativo a imóvel 
situado na Av. das Américas, Barra da Tijuca, lindeiro ao empreendimento comercial 
Barra Shopping. A 1.ª IGE, após exame e em face de decisão judicial proferida, 
submeteu o requerimento da empresa Multiplan à Consideração Superior. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência - Sessão de 
4.4.2017. 
 
040/005195/2010 
OBJETO: Contrato n.º 4/2010 e cinco termos aditivos, celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Ordem Pública - SEOP e Telemar Norte Leste S/A, para prestação de 
serviços de telefonia com base no Pregão Presencial SMA n.º 40/2009. 
COMENTÁRIOS: Retorno de diligência.  Os autos foram encaminhados à Assessoria 
de Informática para análise técnica.  A 1.ª IGE, com base na instrução da ASI, sugeriu 
a manutenção da diligência e a instauração de Tomada de Contas Especial de modo a 
ser calculado o prejuízo causado pela contratada durante a vigência do Contrato n.º 
4/2010, nos moldes calculados pela ASI. 
DECISÕES: - Pela Tomada de Contas Especial, Diligência e Alerta - Sessão de 
20.4.2017. 
 
040/004894/2015 
OBJETO: Ata de Registro de Preços n.º 6/2015, decorrente do Pregão Eletrônico 
SMA/SRP n.º 331/2015, tendo como partes Secretaria Municipal de Administração e 
Comodoro Comercial e Nutrição Ltda. - ME., visando à aquisição de papel reprográfico 
para atender aos Órgãos/Entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ, 
no valor de R$ 5.627.842,79. 
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Plenária de 25.7.2017. 
 
040/004852/2016 
OBJETO: Convênio n.º 15/20164149, firmado em 30.8.2016 entre o Município do Rio 
de Janeiro e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, pelo 
qual o Município se compromete a fazer repasses para o Comitê no valor de até R$ 
150 milhões, para despesas de infraestrutura dos Jogos Paralímpicos, como 
alimentação, combustível, transporte, limpeza e outras 
DECISÃO: Diligência com Recomendação em Sessão Plenária de 11.5.2017. 
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040/004723/2015 
OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 39-A/2016 (TCMRJ 040/004.723/2015), lavrado em 
13/07/2016, cujo objeto é a prorrogação do contrato até 30/08/2016, alteração do 
quantitativo em 4%, supressão de serviços em 42,14%, equivalente a R$ 2.064.490,14, 
com readequação do cronograma físico-financeiro do contrato e a inclusão da Rua 
Haddock Lobo - Tijuca. 
OBSERVAÇÃO: A supressão decorreu de questionamento apontado no âmbito da 
visita técnica autuada sob o nº TCMRJ 040/1618/2016. Observou-se que o quantitativo 
de itens contido no orçamento encontrava-se em desacordo com o executado. 
DECISÃO: Arquivamento com recomendação em 28/03/2017 - Voto 324/2017 Exmo. 
Sr. Conselheiro-Relator Ivan Moreira dos Santos. 
 
040/004715/2009 
OBJETO: Contrato n.º 107/2009, firmado em 9.11.2009, entre RIOTUR e Liga 
Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro - LIESA, visando à execução 
dos desfiles das escolas do grupo especial no Carnaval 2010, no valor de R$ 
15.000.000,00. 
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Plenária de 20.7.2017. 
 
040/004678/2016 
OBJETO: Ata de Registro de Preços nº 6/2016, resultante do Pregão Eletrônico n.º 
451/2016, tendo como partes a Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO e: 
1) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.; 2) OS & T Comércio e Consultoria de 
Informática Ltda., visando à contratação de empresas credenciadas pela Vmware para 
distribuição, licenciamento, atualização, suporte técnico especializado e treinamento de 
seus produtos, no valor de R$ 12.390.103,77. 
DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 11.7.2017. 
 
040/004644/2015 
OBJETO: Contrato n.º 11/2015, firmado em 26.5.2015 entre o Município do Rio de 
Janeiro e CABERJ Integral Saúde Ltda., visando à prestação de serviços de assistência 
à saúde do servidor público do município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 
72.820.687,25. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 19.10.2017. 
 
040/004632/2016 
OBJETO: Contrato n.º 10014/2016, firmado em 23.5.2016, entre Município do Rio de 
Janeiro, através da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e a CY Promoções e 
Eventos EIRELI, visando à prestação de serviços de concepção, planejamento, 
organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, com viabilização de 
infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para atendimento a eventos, no valor 
de R$ 16.991.891,70. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 3.10.2017. 
 
040/004456/2014 
OBJETO: Contrato nº 31/2014, celebrado entre a SECONSERVA e KF Engenharia 
Ltda., objetivando a prestação de serviços de conservação da malha cicloviária na Área 
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AP4 e AP5. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. A 2ª IGE opinou pela instauração de Tomada 
de Contas Especial, atendendo aos requisitos estabelecidos no artigo nº 40 da Lei 
Orgânica do TCMRJ, uma vez que a futura retomada da obra para a execução dos 
69,64% restantes do objeto contratual ocasionará aumento do valor inicialmente 
contratado, tendo em vista os possíveis reajustes dos preços dos itens da planilha 
orçamentária. 
 
040/004394/2017 
ASSUNTO: Tratam os autos de representação, oferecida pelo Ministério Público do 
Trabalho - MPT, tendo em vista os fatos apurados nos Inquéritos Civis n° 574/11 e 
4450/15, relativos a abusos na contratação de pessoal no âmbito da Empresa Pública 
de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE. 
COMENTÁRIOS: No que tange à contratação de autônomos, esta 4ª IGE efetuou 
Inspeção em 2016, processada sob o n° 40/1165/2017, tendo como escopo a avaliação 
do sistema de seleção, contratação e pagamento de recursos humanos, bem como o 
mecanismo de substituição de pessoal em plantões, tanto nos contratos celebrados 
entre a SMS e as Organizações Sociais, quanto nos convênios celebrados com a 
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE nas unidades de Pronto 
Atendimento. Quanto aos demais pontos, o processo foi remetido à 5ª IGE para ciência 
e pronunciamento. 
 
 
040/004264/2014 
OBJETO: Contrato n.º 72/2013, firmado em 17.5.2013, entre RIOTUR e a empresa 
Maza Comercial Ltda. EPP, visando à prestação de serviços de recepcionista bilíngue 
para atuar nos postos de informações da Riotur, no valor de R$ 2.782.800,00. 
DECISÃO: Diligência e Audiência, em Sessão Plenária de 14.12.2017. 
 
 
040/004042/2011 
OBJETO: Contrato CVL n.º 10015/2011, firmado em 27.6.2011, entre Secretaria 
Municipal da Casa Civil - CVL e a empresa Facility Central de Serviços Ltda., visando 
à prestação de serviços de infraestrutura no apoio ao gerenciamento de crises e riscos 
de natureza urbana do Centro de Operações Rio, no valor de R$ 22.050.000,00. 
DECISÃO: Audiência e Determinação, em Sessão Plenária de 11.7.2017. 
 
040/004040/2010 
OBJETO: Contrato n.º 3/2010, firmado em 30.6.2010, entre IPLANRIO e ASG do Brasil 
Tecnologia da Informação Ltda., visando ao licenciamento da Solução software "ASG-
BSP Print and Content Management", em caráter perpétuo, com todos os produtos 
descritos e nas quantidades relacionadas no item 2 do Termo de Referência e garantia 
técnica de 24 meses, para continuidade dos serviços de impressão dos sistemas 
sediados no Mainframe Corporativo Unisys NX6820 e Serviços Técnicos de 
Planejamento e Apoio à migração destes para a plataforma distribuída, com 
treinamento no formato Hands On, no valor de R$ 1.610.000,00. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 7.12.2017. 
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040/003988/2017 
OBJETO: Solicitação por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Rio de Janeiro (CREA/RJ), através do Ofício nº 02506/2017 de 31 de outubro de 2017, 
requerendo informações e documentos referentes a construção da ciclovia Tim Maia. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/607/2017 de 27/11/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/003928/2017 
OBJETO: Solicitação de informações efetuada pelo Delegado de Polícia da 
DELFAZ/CIDPOL, quanto à existência de algum contrato considerado irregular 
envolvendo as empresas COOPERAR SAÚDE ou NUTRIC Nutricional Comércio Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/622/2017, de 30/11/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, dizendo dos processos, no âmbito desta Corte de 
Conta, concernentes às empresas Cooperar Saúde e Nutric Nutricional Comércio Ltda., 
acompanhada de mídia digital contendo cópia de instrução técnica, Relatório e Voto 
relativos aos processos nº 040/005092/2004, nº 040/005483/2004 e nº 
040/005834/2004, que tratam de Termos de Ajustes de Contas firmados entre a 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Cooperar Saúde - Cooperativa de Prestação 
de Serviços de Saúde Ltda. 
 
 
040/003827/2017 
OBJETO: Solicitação de informações, efetuada pela Coordenadoria de Saúde Pública 
e Tutela Coletiva da Defensoria Pública dos Estado do Rio de Janeiro, quanto a 
relatórios de auditoria realizados na SMS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/582/2017, de 09/11/2017, foi 
encaminhada cópia do Relatório referente ao financiamento da saúde pública no 
Município do Rio de Janeiro, por meio de repasses de valores a Organizações Sociais. 
 
 
040/003443/2016 
OBJETO: Ata de Registro de Preços nº 3/2016, resultante do Pregão Eletrônico n.º 
170/2016, tendo como partes a IPLANRIO e: a Empresa Ação Informática Brasil Ltda. 
para os lotes 1 e 2; e Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda. 
para o lote 3, visando à contratação de empresas credenciadas pela Red Hat para 
prestação de serviços de distribuição, licenciamento, atualização, serviço técnico 
especializado e treinamento de produtos Red Hat, no valor de R$ 4.863.306,60. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 26.10.2017. 
 
040/003293/2017 
OBJETO: Expediente encaminhado a esta Corte de Contas pela Subprocuradoria Geral 
do Município, solicitando informações acerca de pronunciamentos deste Tribunal em 
relação aos contratos (27/2010, 31/2010, 08/2011, 31/2012, 54/2012, 13/2013, 08/2014 
e 17/2014) celebrados entre a então Secretaria Municipal de Habitação, atual 
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação e a empresa Volume 
Construções e Participações Ltda. 
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OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00541/2017 de 16/10/2017, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/003194/2017 
OBJETO: Expediente encaminhado a esta Corte de Contas, pela Dimensional 
Engenharia Ltda., solicitando “acesso aos autos do processo relacionado à visita 
técnica realizada por técnicos desta Corte às obras do Contrato SC nº 067/2015, 
referente aos serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego 
relacionados na área da AP2, grupo 2”. 
OBSERVAÇÃO: O pedido foi deferido por esta Corte de Contas, sendo que a cópia dos 
processos relativos às obras do Contrato nº 067/2015, de acordo com o artigo 5º, inciso 
XXXIII da Constituição da República e com o disposto na Lei nº 12.527/2011, poderia 
ser retirada na SAJ - Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência deste Tribunal 
de Contas, localizada no 7º andar do prédio da Rua Santa Luzia nº 732, no horário das 
9:00 às 17:00 horas. 
 
040/003122/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Tribunal de Contas da União - TCU acerca da 
existência de processos de fiscalização referentes ao Convênio n.º 1/2016, que trata 
do Projeto "Segurança Presente". 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00500/2017, de 20 de 
setembro de 2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003000/2017 
OBJETO: Solicitação de documentação referente ao Contrato nº 101/2010 da 
Secretaria Municipal de Obras, atual Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação, encaminhada pelo Escritório de Advocacia Palma Guedes Advogados. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. A 2ª IGE encaminhou a documentação 
solicitada. 
 
040/002910/2017 
Edital de Pregão Presencial nº 0313/2017 - CVL 
OBJETO: Prestação de serviços de operação da Central de Atendimento 1746 da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com atendimento receptivo através dos canais 
telefônico, portal web, aplicativo para telefones móveis, chat, redes sociais e presencial 
móvel. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
21/09/2017. 
 
040/002903/2017 
Ata de Registro de Preços n.º 039/2017 e Pregão Eletrônico SMS/SRP n.º 144/2017 
OBJETO: Previsão estimada de compra de 1.000 (mil) camas tipo FAWLER manual, 
pertencente a classe 6530. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
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21/11/2017. 
 
040/002642/2017 
Ata de Registro de Preços n.º 031/2017 e Pregão Eletrônico SMS/SRP n.º 156/2017 
OBJETO: Previsão estimada de compra de Kit para Sistema de Frequência Modulada 
Pessoal - FM; para atender a diversos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
14/12/2017. 
 
040/002409/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Tribunal de Contas da União - TCU acerca da 
existência de processos de fiscalização referentes ao Convênio n.º 1/2016, que trata 
do Projeto "Segurança Presente". 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00384/2017, de 20 de julho de 
2017, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002068/2011 
OBJETO: Contrato n.º 2/2011, firmado em 1.4.2011, entre Secretaria Especial de 
Ordem Pública - SEOP e Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio S/A - EBEC, 
visando à prestação de serviço de locação de 15 veículos operacionais de 4 rodas, sem 
motorista e sem combustível e de 6 veículos operacionais de 2 rodas, sem motorista e 
sem combustível, no valor de R$ 1.802.913,84. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 16.11.2017. 
 
040/002048/2017 
OBJETO: Requerimento formulado em 09 de junho de 2017 pela empresa Dimensional 
Engenharia Ltda. solicitando o acesso aos autos do processo relacionado à visita 
técnica no Contrato SECONSERVA nº 67/2015, referente aos serviços de recuperação 
dos pavimentos dos corredores de tráfego relacionados na área da AP 2, grupo 2. 
OBSERVAÇÃO: O corpo técnico informou que contrato não integrou o cronograma de 
acompanhamento de visitas técnicas desta 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo e 
que os processos analisados referentes ao Contrato e seus Termos Aditivos 
encontram-se em tramitação nesta Corte de Contas. 
 
040/001962/2017 
OBJETO: Impugnação com liminar interposta pelo Instituto Brasileiro e Estudos 
Especializados e Avançados - IBEEA em face dos Editais de Convocações Públicas 
CVL nºs 01 a 07/2017, direcionadas a Organizações Sociais, objetivando a assinatura 
de Contratos de Gestão para gestão esportiva e administrativa do Centro Esportivo 
Miécimo da Silva e de seis Vilas Olímpicas. 
COMENTÁRIOS: 
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua improcedência, em Sessão Plenária de 
21.9.2017. 
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040/001844/2017 
OBJETO: Verificação In Loco que se deu em função da decisão plenária ocorrida no 
processo TCMRJ nºs 40/001.566/2017 em 16/5/2017, cujo objeto é a representação 
interposta pela empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda., com pedido 
liminar de suspensão do Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP - SMEEL 
n.º 128/2017. 
COMENTÁRIOS: Elevar a matéria à Consideração Superior para deliberar sobre o 
prosseguimento ou não do Pregão n.º 128/2017. 
DECISÃO: Diligência com Determinação na Sessão de 20/07/2017. 
 
040/001792/2015 
OBJETO: Atas de Registro de Preços nº 34/2010, nº 35/2010 e seus aditamentos, 
decorrentes de Edital de Pregão Presencial n.º 106/2010, tendo como partes a SMA e 
as empresas Comercial Milano Ltda. e Home Bread Indústria e Comércio Ltda., visando 
à prestação de serviços de operação logística que contemple as atividades de gestão 
de armazenagem, distribuição e transporte de: 1) gêneros alimentícios, 2) materiais de 
consumo e permanente, e 3) materiais impressos, no valor de R$ 6.150.276,88. 
DECISÃO: Diligência com recomendação, em Sessão Plenária de 3.8.2017. 
 
040/001671/2013 
OBJETO: Aquisição de Mochilas conforme Pregão SME/SRP 555/2012 
COMENTÁRIOS: Indícios de descumprimento do art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 
31.157/09. 
DECISÃO: O processo foi votado pelo não conhecimento e Tomada de Contas Especial 
na Sessão de 09/02/2017. 
 
040/001603/2012 
OBJETO: Contrato n.º 15/2011, firmado em 16.11.2011 entre o Município do Rio de 
Janeiro, Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários S/A, Carvalho Hosken S/A Engenharia 
e Construções e Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Comitê Rio 2016), 
visando à assunção de compromissos e obrigações para a construção da Vila Olímpica 
(atualmente chamada de Vila dos Atletas) e Paraolímpica, para acomodação de atletas 
e delegações dos Comitês dos países participantes dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, sem valor. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, em Sessão Plenária de 17.8.2017. 
 
 
040/001157/2017 
OBJETO: Contrato n.º 85/2016, firmado em 23.11.2016, entre a Secretaria Municipal 
de Fazenda (SMF) e a sociedade empresária Road Brasil Transportes Rodoviários 
Ltda.-EPP, visando à locação de veículos com serviço de condução e com combustível 
a serem utilizados nas atividades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no valor 
de R$ 2.203.200,00. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 7.11.2017. 
 
040/001119/2014 
OBJETO: Ata de Registro de Preço nº 2/2014, resultante do Pregão Eletrônico 
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IPLANRIO/SRP n.º 836/2013, tendo como partes a Empresa Municipal de Informática 
S/A - IPLANRIO, Vert Soluções em Informática Ltda. e Allen Rio Serv. e Com. de Prod. 
de informática Ltda., visando à contratação de empresa credenciada pela Red Hat para 
prestação de serviços técnicos especializados de produtos Red Hat, no valor de R$ 
8.453.740,05. 
DECISÃO: Pela realização de Inspeção Extraordinária, em Sessão Plenária de 
21.11.2017. 
 
040/001115/2012 
OBJETO: Contrato n.º 10037/2011, firmado em 12.12.2011, entre Secretaria Municipal 
da Casa Civil - CVL e CTIS Tecnologia S/A, visando à prestação de serviços de 
empresa credenciada pela Oracle para distribuição, licenciamento e atualização de 
produtos Oracle, no valor de R$ 2.970.473,76. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 14.12.2017. 
. 
 
040/001021/2017 
OBJETO: Contrato n.º 189/2016, firmado em 29.11.2016, entre RIOTUR e Liga das 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro-LIERJ, visando ao repasse financeiro a título de 
incentivo cultural para preparo e realização dos desfiles das Escolas de Samba da Série 
A, no Carnaval 2017, no valor de R$ 12.935.190,00. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 28.11.2017. 
 
040/000900/2013 
OBJETO: Edital de Chamada Pública SMA nº 02/2012 visando à aquisição de gêneros 
alimentícios (leite integral UHT) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no 
valor de R$ 3.620.000,00. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 5.10.2017. 
 
040/000893/2017 
OBJETO: Edital de Pregão Eletrônico nº 638/2016 e Atas de Registro de Preços nº 
56/2016 e 57/2016, firmadas entre o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria 
Municipal de Administração e as empresas "Diboa Comercial Ltda." e "On Line 
Papelaria e Informática EIRELI EPP", visando à aquisição de papéis, no valor de R$ 
4.819.774,70. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 19.12.2017. 
 
040/000614/2017 
OBJETO: Verificação in loco realizada pela 1.ª IGE na Secretaria Municipal da Casa 
Civil - CVL, tendo por objeto obter cópia de inteiro teor do processo n.º 
01/000.091/2017, referente à contratação emergencial da Empresa Datamétrica 
Contact Center Ltda. 
COMENTÁRIOS: Foi obtida a documentação requerida, que trata da prestação de 
serviços de operação de Central de Atendimento receptivo e ativo para a Prefeitura do 
Rio de Janeiro, pelo prazo de 180 dias. O processo encontrava-se em fase de análise 
da minuta contratual pelo Departamento Jurídico da CVL. 
DECISÃO: Verificação in loco realizada em 01/2/2017. 
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040/000578/2016 
OBJETO: Resposta da Controladoria Geral do Município - CGM ao Ofício 
TCM/GPA/SES/E/030/00168/2015. 
DECISÃO: Audiência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 16/3/2017. 
 
040/000467/2017 
ASSUNTO: Consulta por parte da Associação Nacional dos Guardadores e Lavadores 
Autônomos de Automóveis Congêneres e Afins. - ANGLACA, acerca da inexigibilidade 
de Licitação para celebrar contrato / convênio de operação de estacionamento público 
com o Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral após analisar a matéria orientou pela Ausência 
de embasamento legal para o caso. 
DECISÃO: Pelo não conhecimento e arquivamento do processo na Sessão de 
09/05/2017. 
 
040/000418/2017 
OBJETO: Contrato n.º 216/2016, firmado em 26.12.2016, entre PGM e SM 21 
Engenharia e Construções S/A, visando à manutenção preventiva, corretiva e de 
emergência, incluindo a operação dos sistemas e equipamentos existentes na PGM, 
fornecimento de material, ferramentas e mão de obra, no valor de R$ 1.589.997,36. 
DECISÃO: Conhecimento, em Sessão Plenária de 27.11.2017. 
 
040/000390/2015 
OBJETO: Prorrogação por 12 meses do prazo contratual com acréscimo de valor do 
Contrato nº 080/13 (prestação de serviços de suporte técnico especializado para 
atender às demandas do Sistema de Teleatendimento do Projeto 1746), celebrado 
entre a Companhia Municipal de Energia e iluminação - RIOLUZ e a empresa 
Formarketing Serviços de Mão de Obra Ltda. 
OBSERVAÇÃO:  Processo em tramitação. A 2ª IGE constatou a existência de 
propostas de diferentes empresas que possuem o mesmo sócio--administrador, 
opinando pela audiência do Sr. Luiz Henrique Dias da Silva, da Sra. Denize S. P. 
Moraes Pinheiro, e do Sr. Gilberto Gueiros da Silva, com base no que preconiza o Inciso 
II, do art. 219, da Deliberação no 183/2011, que aprovou o Regimento Interno do 
TCMRJ. 
 
 
040/000246/2008 
OBJETO: Termo de Concessão de Uso n.º 53/2007 - Concessão de uso e fruição da 
exploração comercial do equipamento esportivo denominado Arena Multiuso, com 
atividades permitidas pela legislação urbanística e de posturas municipais, no valor de 
R$ 27.984.480,00. 
DECISÕES: 
1 - Diligência em Sessão Plenária de 13.8.2008. 
1 - Manutenção da Diligência em Sessão Plenária de 25.5.2009. 
3 - Determinação, em Sessão Plenária de 30.5.2017, para que a jurisdicionada: "1 - 
Apresente o Laudo de Vistoria, supostamente desaparecido, ou identifique os 
responsáveis pelo sinistro ou pela não existência do mesmo. 2 - Promova a realização 
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de um novo LAUDO de VISTORIA, completo, que deverá integrar a relação contratual 
em substituição ao que está faltando". 
COMENTÁRIOS: Processo com carga para a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
 
040/000167/2017 
OBJETO: Informações relativas a Restos a Pagar Não Processados. 
DECISÃO: Pela Diligência Interna, na Sessão Ordinária de 14/12/2017. 
 
040/000082/2012 
OBJETO: Contrato n.º 76/2011 e aditamentos, celebrados entre a Secretaria Municipal 
de Fazenda - SMF e Telemar Norte S/A e TNL PCS S/A, objetivando a prestação de 
serviços de telefonia para a aquisição de 100 aparelhos banda larga 3G sem fio, com 
assinatura mensal. 
COMENTÁRIOS: Retorno de diligência que garantiu aos responsáveis da SMF e da 
SMA, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, a oportunidade do contraditório 
e da ampla defesa nos termos do art. 239 do RITCMRJ. Não foram apresentados 
argumentos suficientes pelos responsáveis da SMA para elidir a convicção assentada, 
na medida em que foi autorizada pelo órgão gestor a utilização de Ata de Registro de 
Preços suspensa por decisão plenária pretérita. 
DECISÃO: Pelo não acolhimento das razões de defesa apresentadas pelos 
responsáveis da SMA.  II - Pela aplicação de multa individual mediante acórdão aos 
responsáveis - Sessão de 21.2.2017. 
 
040/000025/2014 
OBJETO: Contrato n.º 10008/2013, firmado em 14.6.2013, entre o Município do Rio de 
Janeiro e Concessionária do VLT Carioca S.A, visando à implantação, operação e 
manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos VLT, no valor de R$ 
1.601.877.121,00. 
DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 26.10.2017. 
 
040/000009/2015 
OBJETO: Convênio nº 14-198-00/2014 e seu 1º Termo Aditivo, ambos celebrados entre 
o Município do Rio de Janeiro e o Exército Brasileiro para o estabelecimento de 
compromissos mútuos que venham a viabilizar a construção do corredor expresso 
Transolímpica. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. A 2ª IGE sugeriu a manutenção em 
diligência, uma vez que a visita realizada, cuja data foi definida conforme Ofício nº 8-
DPIMA/DEC, não permitiu afastar a hipótese de superavaliação dos itens constantes 
do Plano de Trabalho, atualizado pelo 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 14-198-00/2014. 
 
005/003886/2016 
OBJETO: Contrato n.º 19/2016, firmado em 1.11.2016, entre a Secretaria Municipal de 
Administração e a Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública 
Ltda., visando à prestação de serviços de etapas de concursos públicos por item, sob 
regime de empreitada por preço unitário, no valor de R$ 4.104.000,00. 
DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 11.7.2017. 
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001/004881/2015 
OBJETO: Resposta às recomendações da Inspeção Ordinária realizada na SMF pela 
CAD/SGCE, abrangendo o período de janeiro/2013 a junho/2014. 
DECISÃO: Audiência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 16/3/2017. 
 
A PROCESSAR 
OBJETO: Contrato n.º 1/2016, celebrado entre a Companhia Carioca de Securitização 
S.A. - Rio Securitização e o Consórcio Avança Rio, com a interveniência da SMF, para 
a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria financeira, pelo prazo 
de 12 meses. 
COMENTÁRIOS: Análises realizadas pela 1.ª IGE e pela CAD sugerem: diligência para 
fins propostos nas instruções técnicas; audiência do Diretor-Presidente da Rio 
Securitização e do Subsecretário de Gestão da SMF, para que apresentem os 
esclarecimentos necessários. Sugere, ainda, a CAD a expedição de medida cautelar 
objetivando a suspensão dos repasses financeiros da Riosec, bem como do Consórcio 
Avança Rio, ao Município do RJ, a qualquer título, até a apreciação do mérito da matéria 
por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: Pela diligência com audiência - Adotada medida cautelar - Sessão de 
31.1.2017. 
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10. SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA DO TCMRJ 

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 
2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para 
atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a 
tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações. 
 
A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, 
críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou 
de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público 
jurisdicionado ao Tribunal. 
 
Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet 
(http://www.tcm.rj.gov.br); por e-mail (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de 
atendimento: telefone 0800-2820486 das 9 às 17 horas. 
 
As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade 
na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, 
de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame 
preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades 
solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima 
inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade. 
 
As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser 
utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização. 
 
No ano, foram registrados 74 chamados no SIC e 386 chamados na Ouvidoria, 
totalizando 460 chamados, sendo 89,3% de solicitações de informações, 
esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 10,7% 
referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos. 
 
A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão 
de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular 
aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de 
exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia. 
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Gráfico 6. SIC/Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período 
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11. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Em consonância com a dimensão das responsabilidades presentes e futuras, o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro segue se modernizando e investindo com o 
objetivo de cumprir sua missão constitucional e realizar seu trabalho, atendendo às 
expectativas da sociedade carioca. 

 

Com as parcerias do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Norte (TCERN), em 2010 demos início a um processo de discussão 
interno voltado para a elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ). 

 

A metodologia empregada propiciou a participação de todos os funcionários, desde as 
respostas individuais aos questionários, assim como a consolidação das mesmas por 
setor e a escolha dos representantes dessas unidades. Desta forma, foi feito um 
diagnóstico do ambiente interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
(TCMRJ), fundamental para o desdobramento das discussões em reuniões 
sistematizadas, culminando com um workshop, visando a construção do Mapa 
Estratégico. 

 

Elaborado o Plano Estratégico, é realizada uma apresentação aos Conselheiros e 
representantes de todos os setores na perspectiva de estabelecer no âmbito do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro as melhores práticas de 
Administração e Gestão.   

 

Foi constituído um grupo responsável pela descrição dos objetivos e respectivos 
indicadores, visando aperfeiçoar o desempenho do TCMRJ como órgão de controle. 

 

Após esta etapa, os objetivos estratégicos do TCMRJ são definidos por essa equipe, 
cabendo à Presidência definir os prioritários. 

 

Com a finalidade de serem atendidos os objetivos estratégicos prioritários foi realizada 
licitação de técnica e preço para a Contratação de consultoria visando modernizar os 
Processos de Trabalho, redesenhar a Estrutura Organizacional e adequar a Política de 
Gestão de Pessoas, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma 
alinhada com a missão, visão e os objetivos estratégicos institucionais. 

 

O Mapa Estratégico do TCMRJ para o período 2014-2018 é o seguinte: 
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As ações estratégicas definidas para o período foram: 

 

• Normatizar os prazos regimentais de cada etapa de tramitação do processo, 
respeitando as peculiaridades de cada tipo de processo (prestação de contas, 
aposentadoria, inspeção etc) 

• Aprimorar ferramenta de controle de tramitação processos, com foco na 
tempestividade e efetividade 

• Criar um Núcleo de Inteligência e Planejamento, com estrutura física própria e 
de pessoal específica  

• Implementar normas que definam atribuições próprias para cada setor/função 

• Dar tratamento às desconexões mapeadas e ainda não sanadas 

• Implantar o Processo Eletrônico 

• Rotinas compartilhadas entre as inspetorias do Controle Externo; Sistemas 
correlatos 

• Manter convênio com diversos órgãos de controle 

• Aprimorar a pesquisa de clima organizacional 

• Implantar a gestão de competência prevista na política de gestão de pessoas 

• Realizar, sistematicamente, a avaliação do desempenho e o comprometimento 
dos servidores com o alcance dos resultados definidos 
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Para facilitar a realização de todas essas ações, o TCMRJ instituiu a sua Política de 
Gestão por Resultados que no período de 01/11/2016 a 31/10/2017 proporcionou o 
alcance do percentual de 82,61% do total previsto, podendo ser assim visualizado: 

 

 

 

  

VALIDADA DATA ATINGIMENTO

10%

Etapa 1
Adequar a infraestrutura interna, implementando a contingência do

ambiente de produção e certificados SSL nos servidores web
20%

SIM 24/out 2,00%

Etapa 2 Implementar a assinatura digital via login/senha 20% SIM 28/jun 2,00%

Etapa 3 Prover interface de monitoramento de processos sobrestados 20% SIM 24/out 2,00%

Etapa 4
Implementar a revisão e o desentranhamento de peças associadas a

processos eletrônicos
20%

SIM 28/jun 2,00%

Etapa 5
Desenvolver solução para geração e tramitação de memorandos

eletrônicos
20%

SIM 24/out 2,00%

10%

Etapa 1
Adequar a infraestrutura da IPLANRIO, implementando a contingência do

ambiente de produção e certificados SSL nos servidores web
20%

SIM 24/out 2,00%

Etapa 2
Revisar e publicar as Deliberações que dispõem sobre a remessa de atos

e documentos ao TCMRJ
10%

NÃO 0,00%

Etapa 3
Desenvolver o gerenciamento de usuários de jurisdicionados para acesso 

ao portal
20%

NÃO 0,00%

Etapa 4
Desenvolver interfaces para envio, aceitação e consulta de situação de

peças eletrônicas pelos jurisdicionados
30%

NÃO 0,00%

Etapa 5
Desenvolver interface para visualização do Processo Eletrônico pelos

jurisdicionados
10%

NÃO 0,00%

Etapa 6
Capacitar os servidores da DCO para a recepção de documentos dentro

do estabelecido nas Deliberações e para a operação do portal
10%

NÃO 0,00%

Meta 03: IMPLANTAR AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL 
10%

Etapa 1

Oferecer capacitação aos representantes dos Conselhos Escola

Comunidade – CEC, das unidades escolares consideradas precárias pelo 

Programa de Visitas às Escolas há mais de três anos.

20%

SIM 14/set 2,00%

Etapa 2
Implementar o modelo de ação de controle nas unidades de saúde, com

base na ouvidoria do Sistema 1746 (10% do valor da meta) 
10%

SIM 14/set 1,00%

Etapa 2
Modelar ação de controle na área de saúde baseado no Sistema de

Regulação de Vagas - SISREG (10% do valor da meta)
10%

SIM 14/set 1,00%

Etapa 3
Elaborar Deliberação com o objetivo de Regulamentar a Lei de Acesso à

Informação no âmbito do TCMRJ
20%

SIM 14/set 2,00%

Etapa 4

Criar dentro do site do TCMRJ, um espaço com informações de interesse

do cidadão: manual de ouvidoria/sic, regulamentação da LAI, consulta

processos, etc. (15% do valor total da meta)

15%

SIM 24/out 1,50%

Etapa 4

Disponibilizar, no site do TCMRJ, cópia digitalizada de todos os

processos, após decisão plenária, de forma automática (25% do total da

meta).

25%

SIM 24/out 2,50%

Meta 04: IMPLANTAR AS NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL DA ATRICON 
10%

Etapa 1
Capacitar, na aplicação das diretrizes constantes do manual de auditoria

governamental aprovado, 80% dos profissionais indicados
50%

SIM 13/jul 5,00%

Etapa 2
Elaboração do Boletim Técnico “documentação de auditoria e papéis de

trabalho”
40%

SIM 24/ago 4,00%

Etapa 3 Prover por norma própria o Boletim Técnico 10% SIM 24/ago 1,00%

Meta 05: IMPLANTAR SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA
10%

Etapa 1
Criar/Definir os elementos relacionados à modelagem da segunda fase

de implantação do Sistema de Jurisprudência - 40%
24%

SIM 26/out 2,40%

Etapa 2 Implantar a segunda fase do Sistema de Jurisprudência - 40% 16% SIM 26/out 1,60%

Etapa 3 Capacitar Servidores - 20% 15% SIM 26/out 1,50%

Meta 01: DESENVOLVER O PROCESSO ELETRÔNICO

Meta 02: PROVER ACESSO DOS JURISDICIONADOS AO PROCESSO ELETRÔNICO (PORTAL)
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Meta 06: DESENVOLVER MÓDULO DE ORÇAMENTO PARA O SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO
10%

Etapa 1 Desenvolver Módulo de Orçamento no SPOC 60% SIM 13/jul 6,00%

Etapa 2
Homologar o Módulo de Orçamento, efetuando um paralelo de um mês

entre o sistema atual (SEOR) e o novo (SPOC)
20%

SIM 13/jul 2,00%

Etapa 3 Integrar os Módulos de Contabilidade e Orçamento 20% SIM 05/out 2,00%

Meta 7 - Definição de Requisitos para Desenvolvimento de Ferramenta de Apoio para o Controle Externo
10%

Até 40%, sendo:

Contratos 15% SIM 25/out 1,50%

Convênios 15% SIM 25/out 1,50%

Receita e Despesa 10% SIM 25/out 1,00%

Até 20%, sendo:

Contratos 8% SIM 25/out 0,80%

Convênios 8% SIM 25/out 0,80%

Receita e Despesa 4% SIM 25/out 0,40%

Até 40%, sendo:

Contratos 15% SIM 25/out 1,50%

Convênios 15% SIM 25/out 1,50%

Receita e Despesa 10% SIM 25/out 1,00%

Meta 8 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT
5%

Benchmarking com outros TCs e outros Órgãos.

25% SIM 24/mai 1,25%

Estudo de viabilidade e priorização das ações de QVT.

Elaboração do Normativo de Regulamentação da Qualidade de Vida no

TCMRJ.
25%

SIM 31/mai 1,25%

Elaboração do Plano Anual de QVT-2017

Etapa 3 Execução do Plano Anual de QVT-2017 25% SIM 26/out 1,25%

Avaliação e Análise dos Resultados das Ações de QVT-2017.

25% SIM 26/out 1,25%

Planejamento das ações de QVT para o exercício de 2018

META 9 – Modelar Ação de Controle dos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) das Concessões
8%

Etapa 1 Analisar PMIs instaurados e emitir relatório. 25% SIM 30/mai 2,00%

Etapa 2
Elaborar relatório decorrente de boas práticas identificadas na área dos

Tribunais de Contas.
25%

SIM 06/jul 2,00%

Etapa 3 Definir requisitos mínimos e indicar rotina de controle dos atos 25% SIM 05/set 2,00%

Etapa 4 Apresentar minuta de deliberação instituindo o controle dos PMIs. 25% SIM 05/set 2,00%

Meta 10 - Implantar ações que propiciem a redução dos prazos de diligências e de tramitação de processos
5%

Etapa 1
Implantar procedimentos relativos a acompanhamento de tramitação de

processos e de prazos de diligência - ATÉ 50%
34,00%

SIM 31/out 1,70%

Reduzir o percentual de processos com mais de 5 anos de tramitação.

16,21% SIM 31/out 0,81%

Número Base e forma de cálculo – tabela 1 - ATÉ 30%

Reduzir o prazo médio de processos em diligência.

0,00% NÃO 0,00%

Número Base e forma de cálculo – tabela 2 - ATÉ 20%

Meta 11 - Atualizar e aperfeiçoar o Regimento Interno do TCM
12%

Etapa 1
Elaboração de relatório contendo o mapeamento da situação atual,

comparativo com outros TCs e sugestões propostas
30%

SIM 31/out 3,60%

Etapa 2 Elaboração do novo Regimento Interno 50% SIM 31/out 6,00%

Etapa 3 Aprovação e publicação do novo Regimento Interno 20% NÃO 0,00%

Etapa 1 - Identificação dos 

principais produtos, 

objetivos e procedimentos 

relacionados com a atuação 

de controle externo.

Etapa 2 - Consolidação dos 

objetivos, informações e 

procedimentos por produto.

Etapa 4

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 3 - Definição de 

requisitos para a 

modelagem de sistema

Etapa 1

Etapa 2
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12. 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. 

 

12.1. 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 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
12.1.1. DESTAQUES DO ANO 

Principais Destaques 

 Desenvolvimento do novo Portal do Controle Social 

 SCP-ETCM - desenvolvimento de sistema para gerenciamento de Processos e 
Documentos Eletrônicos; 

 Lançamento do aplicativo "TCMRJ - Obras Públicas" para a plataforma Android; 

 Participação nos grupos relacionados ao Planejamento Estratégico do TCMRJ; 

 Modernização do parque computacional; 
 
Outros destaques: 

 Apoio técnico nos pregões realizados no TCMRJ; 
 

 
12.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas 
própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de 
gerenciamento de informações do TCMRJ. 
 
Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão: 

 SCP-ETCM - Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos Eletrônicos 

 SCP - Sistema de Controle de Processos 

 SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 

 TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do 
TCMRJ. 

 Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ 
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 SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos 

 ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática 

 Sistema de Suporte ao DSG 

 RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais 

 SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 

 SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 

 SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows) 

 SCA - Sistema de Controle de Acesso 

 SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais 

 Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ 

 Sistema Mala Direta TCMRJ 

 SED - Sistema Estatístico de Dados 

 SPOC - Sistema de Patrimônio, Orçamento e Controle 

 Aplicativo móvel "TCMRJ - Visita às Escolas" (plataforma IOS/Android) 

 Aplicativo móvel "TCMRJ - Visita às Obras" (plataforma Android) 
 
 

12.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

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: 
 
Hardware: 1718 chamados (46,36%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, 
retirada de equipamentos. 
 
Apoio à softwares e aplicativos: 749 chamados (20,21%) 
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do 
TCMRJ; 
 
Apoio à sistemas TCMRJ: 514 chamados (13,87%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ. 
 
Rede e compartilhamento: 502 chamados (13,54%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Gerenciamento de usuários: 150 chamados (4,05%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
 
Apoio à sistemas IPLANRIO: 73 chamados (1,97%) 
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO. 
 
Dentre os chamados fechados, 2496 (67,3%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 465 (12,6%) no dia seguinte, 409 (11%) em até 1 semana 
e 336 (9,1%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do ano, existia um 
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saldo de 108 chamados ainda não concluídos sendo 56 chamados repassados às 
empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática. 
 
Banco de Dados - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras 
responsabilidades: 

 Gerenciamento e acompanhamento de backups completos e incrementais; 

 Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência 
(replicações e espelhamentos de base de dados); 

 Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o 
desempenho e a integridade das bases de dados; 

 
Administração de Rede - administração da infraestrutura de rede e seus servidores e 
demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades: 

 Gerenciamento de cópias de segurança (backups); 

 Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da 
infraestrutura de virtualização; 

 Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre"; 

 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 e Intranet. 
 
 

12.2. 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 
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: 
      

http://www.tcm.rj.gov.br/
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 Lei de Acesso à Informação - O acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Em 
cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à 
informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre 
estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções 
realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode 
utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão. 

 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - Caso o cidadão não encontre a 
informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de 
Informação ao Cidadão" (SIC) permite que seja solicitado, pela internet e sem 
burocracia, qualquer informação de interesse público. 

 Ouvidoria - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, 
reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de 
notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público 
jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ. 

 NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi 
criado com a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e científica 
de trabalhos relacionados aos ambientes externo e interno do TCMRJ. 

 Parecer Prévio - 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; 

 Revista TCMRJ / Em Pauta - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do 
período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade; 

 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; 

 Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ - Relatório exigido pela Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa - O TCMRJ, valorizando o 
princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição 
financeira 

 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; 

 Consulta a Processos; 

 Votos Relevantes; 

 Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque; 

 Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras 
Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais; 

 Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro 
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 Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 

 Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de Concorrência 
que estão sob análise do TCMRJ. 

 Biblioteca e Legislação On Line 
 

 
 

12.3. 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 Auditor 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. 

 
12.3.1. SUPORTE TÉCNICO 

A Biblioteca oferece suporte informacional ao controle externo e à administração do 
TCMRJ, dispondo para isto de um acervo de mais de 28.000 itens, entre livros, revistas, 
dvds e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros 
de Documentação e Informação, assim como na internet. Além disso, possui em seu 
acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de 
Diários Oficiais em CD-ROM (esferas Federal, Estadual e Municipal). Faz parte da 
Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo 
o Brasil. 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 14.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, 
licitações e contratos e controle externo, bem como todo o seu acervo de legislação 
para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua 
legislação de criação e outras de interesse desta Corte; mantém também boletim on-
line sobre as mais recentes aquisições da biblioteca. Disponibiliza aos servidores do 
TCM-RJ, via intranet, a Biblioteca Digital da Editora Fórum, com a coleção completa de 
8 títulos de periódicos especializados. Atende também ao público externo para consulta 
local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet, sala de tv e vídeo, além de 
duplicatas de livros e revistas para doação. Possui videoteca com aulas de português, 
direito administrativo, civil, tributário, matemática financeira e outros temas. 
Desenvolve, em parceria com o Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura 
que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca, 
com acervo de mais de 700 títulos de livros do acervo pessoal dos usuários da 
Biblioteca. 

 

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, 
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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. 

 
12.3.2. 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. 
      
Janeiro 
 

SEM PROGRAMAÇÃO 
 
Fevereiro 

 
Dias 7 e 8 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2017, o Centro de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso 
“Produtividade, Administração do Tempo e Eficácia no Trabalho - Rumo à 
Excelência e Qualidade de Vida", realizado para 36 servidores do TCMRJ, das 
9h às 18h, ministrado pelo Professor Vinicius Nejaim, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 13 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso I " Normas Internacionais e Manual de Auditoria 
Governamental", realizado para 11 servidores do TCMRJ, das 10h às 17h, 
ministrado pela Instrutora Marta Varela, Inspetora-Geral da 6ª IGE, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Março 

 
Dias 20 e 21 -  Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso II "Normas Internacionais e Manual de Auditoria 
Governamental", realizado para 30 servidores do TCMRJ, das 10h às 17h, 
ministrado pela Instrutora Marta Varela, Inspetora-Geral da 6ª IGE, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 30 e 31 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso “ Atitude Profissional", realizado para 34 servidores do 
TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Professor Vinicius Nejaim, no auditório 
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Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Abril 

 
Dias 6 e 7 - 14º Coninter Nacional, com a participação de 51 servidores do 
TCMRJ, no Auditório da PGE-RJ, das 9h às 18h. 

  
Maio 

 
Dia 2 - Posse dos novos Técnicos de Controle Externo, com a presença do 
Senhor Presidente, Secretários Gerais e Inspetores Gerais, das 9h às 13h, no 
Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 3 - Apresentação da palestra de ambientação aos novos servidores, das 10h 
às 17h, no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 4 e 5 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Profissionais do Século XXI Ética e Competência 
Essenciais em Tempo de Crise", realizado para os 34 servidores novos, 
Técnicos de Controle Externo, do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo 
Professor Vinicius Nejaim, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 18 e 19 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Relacionamento Interpessoal e Comunicação 
Organizacional", realizado para 46 servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h 30, 
ministrado pelo Professor Vinicius Nejaim, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
 
Dias 22 e 29 -Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso " Atualização em Direito Tributário Municipal ", realizado 
para 46 servidores, do TCMRJ, das 13h às 18h, ministrado pelo Professor Carlos 
Alexandre de Azevedo Campos, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Junho 

 
Dia 5 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso " Atualização em Direito Tributário Municipal ", realizado 
para 46 servidores, do TCMRJ, das 13h às 18h, ministrado pelo Professor Carlos 
Alexandre de Azevedo Campos, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 6, 8 e 9 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso " Governança no Setor Público ", realizado para 46 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelos Professores Cláudio 



JANEIRO-DEZEMBRO/2017 

151 

 
 

Sarian Altounian e Vinícius Nejaim, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 28 - O TCMRJ e a SME, celebraram no Auditório, dest5a Corte, Termo de 
Cooperação Técnica, para a utilização de todo o formato do Programa de Visitas 
às Escolas, desenvolvido pela 3ª. IGE, inclusive o Sistema Estatístico de Dados 
- SED -, a fim de que aquela Secretaria possa intensificar a execução de seu 
controle interno sobre a educação municipal. O TCMRJ também oferecerá, 
através da equipe da 3ª. IGE, capacitação aos servidores da SME, para 
utilização do Sistema e da criação dos papéis de trabalho. Compondo a mesa 
de abertura do evento, além do Presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, o 
Secretário Municipal de Educação Cesar Benjamin, das 14h às 16h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Julho 

 
Dias 12 e 13 - O TCMRJ, por meio de sua 3ª IGE, recebeu o economista 
Adalberto Domingos da Paz e Amanda Vargas Maia, técnica de Financiamento 
de Programas Educacionais, ambos do FNDE, para o Encontro Técnico Sobre 
"Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) ", com a participação de 25 
servidores do TCMRJ e 20 técnicos da SME, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, das 10h às 17h. 
 
Dia 18 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " A Importância da Fisioterapia e sua Implicação no Setor 
de Saúde do TCMRJ, com a palestrante Dra. Cláudia Rabello, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia, às 15h. 
 
Dia 31 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Legislação e Avaliação Imobiliária", realizado para 21 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h 30, ministrado pelo Professor Fernando 
Sarian Altounian, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Agosto 

 
Dia 1º - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Legislação e Avaliação Imobiliária", realizado para 21 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h 30, ministrado pela Professora Aline 
Lisboa da Luz, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 3 e 4 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Servidores e Tribunais de Contas - Uma Relação de 
Excelência", realizado para 32 servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h 30, 
ministrado pelo instrutor Vinicius Nejaim, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
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Dias 7, 8, 10 e 11 -O TCMRJ ofereceu, através da equipe da 3ª IGE, capacitação 
aos servidores e convidados dos Conselhos Regionais de Educação, mediante 
ao Convênio firmado entre o TCMRJ e a Secretaria Municipal de Educação, para 
a utilização de todo o formato do Programa de Visitas às Escolas, inclusive o 
Sistema Estatístico de Dados - SED e da criação dos papéis de trabalho, das 
13h às 17h, no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 17 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o I Curso "Sistema de Jurisprudência", realizado para 28 servidores, 
do TCMRJ, das 10h às 13h, ministrado por Carlos Maurício, auditor da 5ª IGE, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 24 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8, do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " Medicamento, Alimento e Treinamento, Cada um no Seu 
Momento ", com o palestrante Nutrólogo, Dr. Antônio Cláudio Goulart Duarte, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, às 15h. 
 
Dias 25 e 28 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Oficina Elaboração de Ementas Jurisprudenciais", realizado 
para 23 servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h, ministrado pelo Instrutor 
Guilherme Barbosa Netto, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Setembro 

 
Dia 4 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o II Curso "Sistema de Jurisprudência", realizado para 14 servidores, 
do TCMRJ, das 10h às 13h, ministrado por Carlos Maurício, auditor da 5ª IGE, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 13 - O CAT, o CMU e o DGP, em consonância com o objetivo da meta 8, do 
Programa de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no 
Trabalho, promoveu a palestra " Inteligência Financeira ", com o palestrante 
Carlos Eduardo Batalha Tardin, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, às 
15h. 
 
Dia 20 - O CAT, o CMU e o DGP, em consonância com o objetivo da meta 8, do 
Programa de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no 
Trabalho, promoveu a palestra " Mitos e Tabus na Prevenção do Suicídio", com 
a palestrante Dra. Kelli Rodrigues, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, 
às 15h. 
 
Dia 25 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
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promoveu o Curso "Oficina Elaboração de Ementas Jurisprudenciais", realizado 
para 22 servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h, ministrado pelo Instrutor 
Guilherme Barbosa Netto, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 26 e 29 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Controle Tecnológico de Pavimentos", realizado para 25 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h, ministrado pela instrutora Laura Maria 
Goretti da Motta, no auditório 
  Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 27 e 28 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Projeto Básico e Termo de Referência", realizado para 18 
servidores, do TCMRJ e 7 servidores de outros órgãos, das 9h às 17h, ministrado 
pelo instrutor Francisco Fabiano de Andrade Lima, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 

 
Outubro 
 

Dia 3 -  O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " Violência Doméstica na Infância e na Adolescência ", com 
a palestrante Dra. Leila Maria Amaral Ribeiro, às 15h, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 16 e 17 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso "Controle Tecnológico de Pavimentos ", realizado para 24 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h 30, ministrado pelo Professor Francisco 
Thiago Aragão, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, sendo que no dia 2, 
os servidores assistiram aula prática no Laboratório de Geotécnica/Pavimentos 
- COPPE-UFRJ. 
 
Dia 18 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " Planejamento Financeiro Pessoal ", com o palestrante Luiz 
Antonio Ochsendorf Leal, às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Novembro 

 
Dia 8 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " Tesouro Direto ", com o palestrante Sergio Caetano Leite, 
às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 16 e 17 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2017, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
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promoveu o Curso "Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão Presencial 
e Eletrônico ", realizado para 24 servidores, do TCMRJ, das 9h às 18, ministrado 
pelo Procurador Alexandre Cairo, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 22 e 27 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do 
Programa de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no 
Trabalho, promoveu o Curso " Primeiros Socorros ", realizado para 40 
servidores, do TCMRJ, das 9h às 17h, com os instrutores Rafael Pereira e David 
Bispo dos Santos, às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 30 - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro recebeu  os 
universitários e professores da UFRRJ, na cerimônia de fechamento das 
atividades do Projeto Cidade Constitucional: Rio de Janeiro, Primeira Capital da 
República Os convidados foram saudados pelo Secretário - Geral de Controle 
Externo, Fábio Furtado e assistiram as apresentações dos servidores Carlos 
Werneck, Coordenador do Planejamento Estratégico, da auditora Ketza Cardoso 
Leite da Silva e do Inspetor-Geral Marcus Vinícius Pinto da Silva, ambos da 3ª 
IGE, apoiadores do Programa de Visita às Escolas, do TCMRJ. Em seguida, 
todos visitaram o Plenário e assistiram parte da Sessão Ordinária do dia. 

 
Dezembro 

 
Dia 1º - Palestra do Inspetor-Geral Marcus Vinicius e da Auditora Ketza Cardoso, 
ambos da 3ª IGE, aos alunos do 9º ano da Escola Municipal Alencastro 
Guimarães, quando puderam conhecer os detalhes do Programa de Visitas às 
Escolas, das 10h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 6 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu o encontro " Café com o Presidente ", com a participação do 
Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, dos Conselheiros-Substitutos 
Dicler Ferreira, Igor Fernandes e Emil Ibrahim e dos Secretários-Gerais Sérgio 
Aranha, Fábio Furtado e Heleno Chaves. O Presidente recebeu quase 200 
servidores com um café da manhã, às 11h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
 
Dia 13 - O CAT, o CMU, em consonância com o objetivo da meta 8 do Programa 
de Gestão por Resultados de 2017 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
promoveu a palestra " Sensibilização Caminhada e Corrida ", com o palestrante 
Marcos Bortolato, às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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13. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação 
e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, 
especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de 
contas públicas. 

Esse incentivo tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de 
fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de 
fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público. 

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade específica 
de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a 
especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em 
cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio. 

Por fim, merece destacado o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação 
às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através 
de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas 
se processa com caráter de prioridade -, como também pela cessão, sempre que 
solicitado, de pessoal técnico, para assessoramento a Comissões Parlamentares de 
Inquérito, e em audiências públicas referentes a matéria orçamentário - financeira. 
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14. CONCLUSÕES 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento 
ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado 
a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, 
permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos. 
 
As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter condensado, 
evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta 
Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por 
força de mandamento constitucional a titularidade do controle externo, 
valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões. 
 
Positivo e efetivo igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao 
Ministério Público Estadual, e por vezes ao Parquet Federal, municiando-
os com abalizadas informações e documentos. 
 
A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de 
Contas Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, 
possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos 
junto à Sociedade. 
 
As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período 
– também assinaladas no corpo do presente Relatório -espelham a 
dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando, 
permanentemente, na especialização de seu corpo de servidores, bem 
como na discussão de relevantes temas, com a participação de destacados 
especialistas. 

. 

 

 

 


