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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 novo Relatório 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 2018. 

 
Os elementos descritivos, os diversos quadros e gráficos que integram esta peça 

informativa, embora em forma sintetizada, sinalizam a quantidade de procedimentos 
movimentados nesta Corte de Contas, alcançando o expressivo número de 8.914 
processos no período. (Quadro 3 - Entrada de Processos, pág. 10). 

 
Altamente positiva, igualmente, revela-se a atuação do Egrégio Plenário desta 

Corte de Contas, tendo sido apreciados em 111 Sessões Plenárias 5.431 processos, 
conforme espelham os quadros 4 - Sessões Realizadas e 5 - Decisões do Plenário, 
constante de fl. 13 e 14. 

 
As Câmaras Julgadoras, por seu turno, em 39 Sessões Ordinárias nesse período, 

proferiu o total de 4.439 decisões, conforme ilustrações à fl. 22. 
 
A correta aplicação da legislação e dos regulamentos em vigor, de competência da 

douta Procuradoria Especial junto a esta Corte de Contas, com absoluta independência 
funcional, sua atuação encontra-se demonstrada à fl. 24 por meio de quadro e gráfico, 
ressaltando a emissão de 7.697 pareceres. 

 
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 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 8.914 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 2018, segundo sua natureza, indicando as suas 
quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua 
natureza. 

 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 
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6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO 

O Plenário do TCMRJ reúne-se às terças e quintas-feiras às 11h. 
 
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 2018, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 85 
(Oitenta e cinco) Sessões Ordinárias, 03 (Três) Sessões Especiais, 06 (Seis) Sessões 
Ad-referendum e 17 (Dezessete) Sessões Administrativas, conforme especificado no 
quadro a seguir. 

 

Quadro 4. Sessões Realizadas 
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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. 

Quadro 5. Decisões do Plenário 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

Licitação 180 166 0 0 27 373

Contratos 1.210 2.659 0 0 76 3.945

Convênios 134 316 0 0 12 462

Orçamentário/Financeiro 28 21 0 59 15 123

Pessoal 2 0 2 0 18 22

Admissão de Pessoal 0 1 0 0 0 1

Auditorias e similares 150 106 0 0 31 287

Recursos 0 7 0 0 15 22

Consulta 0 3 0 0 1 4

Informações 14 28 0 0 14 56

Denúncias 49 19 0 1 36 105

Outros assuntos 9 14 0 0 8 31

Total 1.776 3.340 2 60 253 5.431

Totais por Decisão
Assunto

 

 

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 251, de 20 de fevereiro de 2018. 
Dispõe sobre a modificação da estrutura de cargos do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, não acarretando aumento da despesa de pessoal. 
Publicado no DORio nº 225, de 21/02/2018, pag. 54. 
 
Deliberação nº 252, de 19 de abril de 2018. 
Cria a matriz de indicadores relacionados ao serviço do SIC/Ouvidoria e ao Controle Social por 
parte do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 29, de 27/04/2018, pag. 71. 
 
Deliberação nº 253, de 26 de abril de 2018. 
Dispõe sobre transformação e transposição do quantitativo de cargos efetivos que compõem a 
estrutura funcional do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, sem aumento de 
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despesa global de pessoal. 
Publicado no DORio nº 29 de 27/04/2018, pag. 71/72. 
 
Deliberação nº 254, de 19 de junho de 2018. 
Aprova o Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o 
período de 2018 a 2023. 
Publicado no DORio nº 64, de 20/06/2018, pag. 42/43. 
 
Deliberação nº 255, de 05 de julho de 2018. 
Institui a Comissão de Controle Social no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro. 
Publicado no DORio nº 75, de 09/07/2018, pag. 34. 
 
Deliberação nº 256, de 05 de julho de 2018. 
Institui o Núcleo de Planejamento e Gestão no Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 
Publicado no DORio nº 34, de 09/07/2018, pag. 34. 
 
Deliberação nº 257, de 05 de julho de 2018. 
Altera as Deliberações nº 233, de 04/04/2017 e nº 249, de 21/11/2017, que tratam da política 
de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicada no DORio nº 75 de 09/07/2018, pags. 34/35. 
 
Deliberação nº 258, de 28 de agosto de 2018. 
Altera a Deliberação nº 185, de 11/10/2013, que dispõe sobre a concessão de auxilio creche e 
a Deliberação nº 190, de 29/04/2013, que dispõe sobre a concessão de auxílio educação no 
âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 113 de 30/08/2018, pag. 30. 
 
Deliberação nº 259, de 30 de agosto de 2018. 
Altera o art. 167 da Deliberação nº 183 de 12/09/2011, que dispõe sobre o Regimento Interno 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 117, de 05/09/2018, pag. 32. 
 
Deliberação nº 260, de 30 de agosto de 2018. 
Altera o art. 239 da Deliberação n.º 183, de 12/09/2011 de setembro de 2011, que dispõe sobre 
o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 117, de 05/09/2018, pag. 32. 
 
Deliberação nº 261, de 24 de setembro de 2018. 
Dispõe sobre modificações na estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro sem aumento de despesa. 
Publicado no DORio nº 131 de 26/09/2018, pag. 46. 
 
Deliberação nº 262, de 09 de outubro de 2018. 
Dispõe sobre o cumprimento de prazos pelos órgãos do Corpo Instrutivo do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
Publicado no DORio de 11/10/2018, nº 142, pags. 32/33. 
 
Deliberação nº 263, de 15 de outubro de 2018. 
Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado 
pela Deliberação nº 183, de 12 de setembro de 2011, e dá outra providência. 
Publicado no DORio de 16/10/2018, nº 144, pag. 54. 
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Deliberação nº 264, de 06 de dezembro de 2018. 
Altera o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
aprovado pela Deliberação nº 183, de 12 de setembro de 2011. 
Publicado no DORio de 07/12/2018, nº 178, pag. 52/53 e retificado no DORio de 12/12/2018, 
nº 181, pag. 50. 
 
Deliberação nº 265, de 06 de dezembro de 2018. 
Aprova as Metas para a Política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, de que trata a Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017. 
Publicado no DORio de 07/12/2018, nº 178, pag. 53 e retificado no DORio de 12/12/2018, nº 
181, pag. 50. 

 
 

6.3.2. RESOLUÇÕES 

      
Resolução nº 993, de 18 de janeiro de 2018. 
Fixa em R$ 44.130,94 (quarenta e quatro mil, cento e trinta reais e noventa e quatro centavos), 
para o exercício de 2018, o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da Lei nº 3.714, de 
17 de dezembro de 2003. 
Publicado no DORio nº 205, de 18/01/2018, pag. 66. 
 
Resolução nº 994, de 18 de janeiro de 2018. 
Designa Heitor da Silva Ferraz, matrícula nº 40/900.661-0, Vitor Hugo Uchoa Pires Tavares, 
matrícula nº 40/902.024-9 e Gabriel Lima Cruz, matrícula 90/901.873-0, para sob a presidência 
do primeiro, constituírem Comissão Especial de Baixa de Bens Patrimoniais, em conformidade 
com a Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008. 
Publicada no DORio nº 205, de 18/01/2018, pag. 66. 
 
Resolução nº 995, de 18 de janeiro de 2018. 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018. 
Publicado no DORio nº 205, de 18/01/2018, pag. 66/67. 
 
Resolução nº 996, de 29 de janeiro de 2018. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2017, na forma prevista 
pela Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Publicado no DORio nº 213, de 30/01/2018, pags. 72/73. 
 
Resolução nº 997, de 05 de fevereiro de 2018. 
Altera a designação dos membros da Comissão de Jurisprudência e Súmula - COJUS, prevista 
na Deliberação n° 225, de 02 de agosto de 2016. 
Publicado no DORio nº 218, de 06/02/2018, pag. 44. 
 
Resolução nº 998, de 20 de fevereiro de 2018. 
Dispõe sobre a efetivação do desconto da contribuição sindical na folha de pagamento dos 
servidores do TCMRJ, que participarem de uma determinada categoria econômica ou 
profissional, ou de uma profissão liberal. 
Publicado no DORio nº 225, de 21/02/2018, pag. 54. 
 
Resolução nº 999, de 20 de fevereiro de 2018. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
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Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores: Luiz Roberto Lemos Bodin De 
Saint Ange Comnène, Matrícula nº 40/901.895, Marcelo Subtil Massa, Matrícula nº 40/901.896 
e Thiago Caldas Marins Franco, Matrícula nº 40/901.701. 
Publicado no DORio nº 226, 22/02/2018, pg. 34 
 
Resolução nº 1.000, de 07 de março de 2018. 
Destituir Glaucia Araújo da Rocha, matrícula nº 40/901.245-1, da Comissão Permanente de 
Fiscalização e Recebimento de Obras, designada através da Resolução nº 889, de 05 de 
novembro de 2014. 
Publicado no DORio nº 237 de 09/03/2018, pag. 65. 
 
Resolução nº 1.001, de 15 de março de 2018. 
Institui Grupo de Trabalho de Comunicação Social no âmbito do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
Publicada no DORio nº 3, de 19/03/2018, pag. 59. 
 
Resolução nº 1.002, de 05 de abril de 2018. 
Designa servidores que atuarão como pregoeiro e integrantes de Equipe de apoio no âmbito 
do TCMRJ. 
Publicado no DORIO nº 15, de 06/04/2018, pag. 47. 
 
Resolução nº 1.003, de 17 de abril de 2018. 
Constitui a Comissão Permanente de Licitação, criada através do Ato Executivo nº 017, de 31 
de março de 1982, com vigência para o período de 18/04/2018 a 17/04/2019. 
Publicado no DORio nº 23, de 18/04/2018, pag. 41. 
 
Resolução nº 1.004, de 18 de abril de 2018. 
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, os servidores: 
Cristiano Sobral Trajane - Matrícula nº 40/901.914, 
Kleber Dominoni, Matrícula nº 40/901.910, 
Marcelo Costa Coqueijo, Matrícula nº 40/901.917, e 
Priscila Fonseca Barbosa Sordine Sanchez, Matrícula nº 40/901.913. 
Publicada no DORio nº 26 de 24/04/2018, pag. 42. 
 
Resolução nº 1.005, de 24 de abril de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018, aprovado pela Resolução nº 995, de 17 de janeiro 
de 2018. 
Publicado no DORio nº 29, de 27/04/2018, pag. 71. 
 
Resolução nº 1.006, de 15 de maio de 2018. 
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, o servidor Daniel Abreu Pimenta da Cunha, Matrícula nº 40/901.915-9. 
Publicado no DORio nº 65, de 17/05/2018, pags. 65/66 
 
Resolução nº 1.007, de 29 de maio de 2018. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
Publicado no DORio nº 50, de 30/05/2018, pags. 76/77. 
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Resolução nº 1.008, de 14 de junho de 2018. 
Designa o servidor Alberto José Moraes Barros Rodrigues Paz, matrícula 40/902.062-9, como 
Pregoeiro e integrante de Equipe de Apoio para conduzir os processos licitatórios desta Corte 
de Contas na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico no âmbito do TCMRJ, nos termos 
previstos na Resolução nº 1.002 de 05/04/2018. 
Publicado no DORio nº 61, de 15/06/2018, pag. 61. 
 
Resolução nº 1.009, de 05 de julho de 2018. 
Altera a composição da Comissão de Jurisprudência e Súmulas - COJUS do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio nº 75, de 09/07/2018, pag. 34. 
 
Resolução nº 1.010, de 10 de agosto de 2018. 
Altera a composição da Comissão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho - SQVT, 
designando Rosa Maria Lima Ferreira, Matrícula nº 80/901195-8, em substituição de Maria 
Bethania Villela Naef Taddeu, Matrícula nº 80/901026-5. 
Publicada no DORio nº 100 de 13/08/2018, pag. 56. 
 
Resolução nº 1.011, de 13 de agosto de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do TCMRJ para o exercício de 2018, aprovado 
pela Resolução nº 995, de 17/01/2018. 
Publicada no DORio nº 102, de 15/08/2018, pag. 41/42, e retificada no DORio nº 103, de 
16/08/2018, pag. 41. 
 
Resolução nº 1.012, de 22 de agosto de 2018. 
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 04/04/2017, que dispõe sobre a política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. 
Publicada no DORio nº 109 de 24/08/2018, pag. 34. 
 
Resolução nº 1.013, de 21 de setembro de 2018. 
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: Erica Suguiura - Matrícula 
40/901808 e Flavia Augusta Melgaço Rocha Lima - Matrícula 40/901877. 
Publicado no DORio nº 129, de 24/09/2018, pag. 43. 
 
Resolução nº 1.014, de 26 de setembro de 2018. 
Aprova o Relatório de Gestão exigido pela Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei De 
Responsabilidade Fiscal). 
Publicada no DORio nº 132, de 27/09/2018, pag. 46. 
 
Resolução nº 1.015, de 08 de novembro de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018, aprovado pela Resolução n° 995, de 17 de janeiro 
de 2018. 
Publicado no DORio de 09/11/2018, nº 161, pag. 30. 
 
Resolução nº 1.016, de 14 de novembro de 2018. 
Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Resolução nº 1.003, 
de 17 de abril de 2018. 
Publicada no DORio de 21/11/2018, nº 166, pag. 46. 
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Resolução nº 1.017, de 26 de novembro de 2018. 
Altera a composição da Comissão de Jurisprudência e Súmulas - COJUS do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio de 28/11/2018, nº 171, pag. 59. 
 
Resolução nº 1.018, de 05 de dezembro de 2018. 
Instaura Sindicância Administrativa, para apurar os fatos relatados no processo nº 
40/002.815/2018, designando para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da publicação desta Resolução, Comissão integrada pelos servidores 
que menciona. 
Publicado no DORio, de 07/12/2018, nº 178, pag. 52. 
 
Resolução nº 1.019, de 05 de dezembro de 2018. 
Instaura Sindicância Administrativa, para apurar os fatos relatados no processo nº 
40/003.050/2018, designando para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da publicação desta Resolução, Comissão integrada pelos servidores 
que menciona. 
Publicado no DORio, de 07/12/2018, nº 178, pag. 52. 
 
Resolução nº 1.020, de 12 de dezembro de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018, aprovado pela Resolução nº 995, de 17 de janeiro 
de 2018. 
Publicado no DORio de 13/12/2018, nº 182, pag. 78. 
 
Resolução nº 1.021, de 13 de dezembro de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018, aprovado pela Resolução nº 995, de 17 de janeiro 
de 2018. 
Publicado no DORio de 14/12/2018, nº 183, pag. 130. 
 
Resolução nº 1.022, de 17 de dezembro de 2018. 
Designa Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, matrícula nº 40/901.838-3, Melissa Chistina 
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 desta 
Corte de Contas, referentes ao exercício de 2018, e emitir, em consequência, os competentes 
certificados de auditoria. 
Publicado no DORio de 18/12/2018, nº 185, pags. 47/48. 
 
Resolução nº 1.023, de 17 de dezembro de 2018. 
Designa Christian Agra Barbosa, matrícula nº 40/900.750-1 e Danilo Felipe Vairo, matrícula nº 
40/901.770-8, para constituírem comissão encarregada de realizar Inspeção Física no 
Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, com objetivo de 
confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2018. 
Publicado no DORio de 18/12/2018, nº 185, pag. 48. 
 
Resolução nº 1.024, de 17 de dezembro de 2018. 
Designa Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, matrícula nº 40/901.838-3, Melissa Christina 
Correa 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 deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 
31 de dezembro de 2018. 
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Publicado no DORio de 18/12/2018, nº 185, pag. 48. 
 
Resolução nº 1.025, de 17 de dezembro de 2018. 
Resolve alterar a composição da Comissão Permanente de Licitação, criada através do Ato 
Executivo nº 017, de 31 de março de 1982, com vigência para o período de 18/04/2018 a 
17/04/2019. 
Publicado no DORio de 18/12/2018, nº 185, pag. 48. 
 
Resolução nº 1.026, de 17 de dezembro de 2018. 
Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao 
cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2018, no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. 
Publicado no DORio de 18/12/2018, nº 185, pag. 48. 
 
Resolução nº 1.027, de 20 de dezembro de 2018. 
Suspende a contagem do prazo assinalado na Resolução nº 1.018, de 05 de dezembro de 
2018, publicada no D.O. Rio de 07 de dezembro de 2018, nos termos do §3º, do art. 27, do 
Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014, pelas razões apresentadas pela Comissão de 
Sindicância Administrativa, restabelecendo-se a contagem do prazo a partir de 06 de fevereiro 
de 2019. 
Publicado no DORio de 21/12/2018, nº 188, pags. 63/64. 
 
Resolução nº 1.028, de 20 de dezembro de 2018. 
Suspende a contagem do prazo assinalado na Resolução nº 1.019, de 05 de dezembro de 
2018, publicada no D.O. Rio de 07 de dezembro de 2018, nos termos do §3º, do art. 27, do 
Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014, pelas razões apresentadas pela Comissão de 
Sindicância Administrativa, restabelecendo-se a contagem do prazo a partir de 06 de fevereiro 
de 2019. 
Publicado no DORio de 21/12/2018, nº 188, pags. 63/64. 
 
Resolução nº 1.029, de 26 de dezembro de 2018. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro para o exercício financeiro de 2018, aprovado pela Resolução nº 995, de 17 de janeiro 
de 2018 e alterações posteriores. 
Publicado no DORio de 27/12/2018, nº 190, pag. 122. 

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;  
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 2018, as Câmaras Julgadoras deste Tribunal de Contas estiveram 
reunidas em 39 (Trinta e nove) Sessões Ordinárias, conforme especificado no quadro 
a seguir. 

Quadro 6. Sessões Realizadas 

  

 

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. 

Quadro 7. Decisões das Câmaras Julgadoras 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

Pessoal 247 0 3.732 0 425 4.404

Orçamentário/Financeiro 7 0 0 10 1 18

Admissão de Pessoal 4 0 13 0 0 17

Total 258 0 3.745 10 426 4.439

Assunto
Totais por Decisão
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8. ATIVIDADES DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA – COJUS 

A Comissão de Jurisprudência e Súmula do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro – COJUS foi criada por meio da Deliberação n. 225, de 2 de agosto 2016. 
Dentre seus objetivos, destacam-se o cuidado com a atualização e publicação dos 
enunciados da súmula do Tribunal e a superintendência dos procedimentos de 
sistematização de sua jurisprudência.  

Dessa forma, consubstanciam-se em seus principais produtos a proposição e o parecer 
sobre a criação, alteração ou extinção de enunciados de súmula, juntamente com a 
organização temática das principais decisões do Plenário e das Câmaras Julgadoras, 
na forma do que se denominou “jurisprudência selecionada”, além da organização e 
sistematização das respostas a consultas e a publicação dos Boletins Informativos da 
jurisprudência do TCMRJ. 

Quanto à estruturação das súmulas de jurisprudência deste Tribunal, destaca-se a 
elaboração pela COJUS do Parecer 1/2018, redigido pelo Exmo. Conselheiro Substituto 
Dicler Forestieri Ferreira e de iniciativa da própria Comissão, que resultou no Enunciado 
de Súmula n. 9, após aprovação, por unanimidade, do mencionado parecer na 72ª 
Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida em 25 de outubro 2018.  

No que tange à organização e à divulgação da jurisprudência do TCMRJ 
("jurisprudência selecionada”), a COJUS cria Questões Técnico-Jurídicas (QTJs), que 
são descrições sucintas das questões sobre as quais o TCMRJ tenha se posicionado, 
a que são vinculadas todas as decisões relevantes que tratem da mesma matéria, bem 
como gera Análises, que representam a vinculação de decisões proferidas às QTJs 
cadastradas. Durante o ano de 2018, cadastraram-se no Sistema de Jurisprudência do 
TCMRJ – TCMJuris:  

● 80 Questões Técnico-Jurídicas; 

● 269 Análises, vinculando-se votos a QTJs novas ou já existentes.   

Ainda, elaborou-se texto consolidado acerca das respostas às consultas formuladas ao 
TCMRJ, restando sistematizadas onze respostas cujos entendimentos se encontram 
ainda vigentes, as quais foram publicadas no sítio eletrônico do Tribunal em dezembro 
de 2018, facilitando-se a pesquisa aos entendimentos firmados por esta Corte. 

 Por fim, salientam-se as publicações do Boletim Jurisprudencial n. 1, em maio de 2018, 
e do Boletim Jurisprudencial n. 2, em setembro de 2018, ambos disponibilizados no 
sítio eletrônico do Tribunal. Tais boletins consolidaram as decisões mais relevantes dos 
períodos que compreenderam as sessões do Plenário e das Câmaras realizadas entre 
julho/dezembro de 2017 e janeiro/junho de 2018, respectivamente. 
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9. 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 122 0 58 34 0 111 325

Contratos 601 5 1.034 165 0 241 2.046

Convênios 47 0 122 17 0 30 216

Orçamentário/Financeiro 34 0 2 19 66 64 185

Pessoal 142 3.668 14 0 0 636 4.460

Admissão de Pessoal 2 3 0 0 0 1 6

Auditorias e similares 90 1 18 56 0 104 269

Recursos 2 0 8 2 0 27 39

Consulta 0 0 0 2 0 1 3

Informações 5 0 3 6 2 9 25

Denúncias 32 0 8 19 0 40 99

Outros assuntos 6 0 3 3 0 12 24

Total 1.083 3.677 1.270 323 68 1.276 7.697

Assunto
Totais por Parecer da Procuradoria Especial
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10. 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. 
 

10.1. 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: 

 
10.1.1. 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. 

 

 
10.1.2. 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; 

III - analisar a legalidade de editais de concurso público para admissão de pessoal;  
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IV - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e  

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

 
10.1.3. 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. 

 

10.1.4. 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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10.2. 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 

 
 
 

10.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a 
entrada de 13.607 e a saída de 13.705 processos na Secretaria Geral de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 

 

Quadro 8. Movimentação de Processos por Inspetoria 

Sigla Entradas Saídas

1a.-IGE 1.265 1.256

2a.-IGE 1.512 1.430

3a.-IGE 1.650 1.901

4a.-IGE 1.289 1.479

5a.-IGE 6.041 5.654

6a.-IGE 961 977

7a.IGE 547 612

CAD 342 396

Total 13.607 13.705  

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. 
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10.4. 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. 
 
      
040/001255/2018 
Prestação de Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, relativas 
ao exercício de 2017, pelas quais foi responsável o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Marcelo Bezerra Crivella. 
Decisão: Em Sessão Especial do Plenário em 27/11/2018 foi emitido o Parecer Prévio 
Favorável à aprovação das Contas de Governo, com ressalvas, alertas, determinações 
e recomendações, a seguir detalhados: 

1. RESSALVAS 

1.1 O descumprimento do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige 
a limitação de empenho, na forma dos critérios definidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, será entendido por esta Corte, doravante, como uma 
ilegalidade grave, a ponto de provocar a rejeição das Contas do Chefe 
do Poder Executivo, tendo em vista gerar desajuste fiscal perigoso, não 
autorizado pelo Legislativo; e 

1.2 O não cumprimento do regime de competência pelo Município do Rio de 
Janeiro evidencia quadro de descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. As demonstrações contábeis apresentadas não 
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refletem de forma fidedigna a realidade das contas do Município, visto 
que diversos passivos não foram e não são contabilizados no momento 
em que ocorrem. Uma afronta aos princípios da transparência e da 
publicidade (arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 48 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal), deixando a sociedade carioca alijada da 
realidade fiscal da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

2. ALERTAS 

Alerta-se o Poder Executivo: 
2.1 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a 

possibilidade de colapso financeiro do Município nos próximos anos, caso não 
sejam tomadas medidas imediatas de ajustes, tendo em vista a possível 
insuficiência de disponibilidades financeiras da ordem de R$ 2,3 bilhões, 
apresentada em 2017. Importante salientar que o déficit orçamentário do 
Município em 2017 alcançou o valor de R$ 1,4 bilhão (realização de 
despesas superior à arrecadação), sendo fator decisivo para a grande 
insuficiência de disponibilidade no exercício de 2017. Além disso, a dívida de 
R$ 734 milhões (dos quais, R$ 457 milhões referentes apenas a despesas 
incorridas no ano de 2017), tratada no Processo nº 40/003.747/2017, que não 
está exposta no orçamento e não está evidenciada no passivo, influencia 
diretamente o déficit financeiro apresentado; 

2.2 Com base no art. 59, § 1º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que a 
Despesa Líquida com Pessoal do Poder Executivo superou, em 2017, o Limite 
Prudencial estabelecido no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
aplicando-se, desta forma, as vedações contidas no parágrafo único do 
mesmo dispositivo; 

2.3 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que avalie 
o impacto para a gestão municipal, no exercício de 2019, do eventual cômputo 
das despesas com mão de obra decorrentes dos contratos de gestão firmados 
com entidades sem fins lucrativos, para as funções de segurança, saúde e 
educação, no limite de gastos previsto no art. 20, III, b, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

2.4 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que, ao 
final de cada bimestre, se constatado que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, nos 
termos estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, deverá tomar atitudes que 
corrijam os desvios e previnam riscos que afetem o equilíbrio das contas 
públicas, nos termos previstos no §1º, do art. 1º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, considerando a insuficiência das disponibilidades financeiras na ordem 
de R$ 2,3 bilhões; 

2.5 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que o 
Município não está cumprindo com o repasse automático dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino para a Secretaria 
Municipal de Educação, determinado no art. 69, §5º, da Lei Federal 
nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, portanto, 
sujeitando os recursos à correção monetária e, as autoridades competentes, 
à responsabilização civil e criminal; 
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2.6 De que o Município não cumpriu o limite mínimo, para a aplicação em incentivo 
fiscal a projetos culturais, de um por cento da receita do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, efetivamente arrecadada no exercício de 
2015, fixado no art. 14 da Lei Municipal nº 6.122/2016 (Lei Orçamentária Anual 
de 2017); 

2.7 De que o Município não cumpriu o disposto no art. 1º, caput, da Lei Municipal 
nº 4.644/2007, no que se refere à aplicação mínima de quinze por cento do 
valor arrecadado das multas de trânsito sob responsabilidade da Prefeitura, 
em campanhas educativas de prevenção de acidentes; 

2.8 De que a contribuição previdenciária suplementar instituída pela Lei Municipal 
no 5.300/2011, para fins de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino, foi computada em desacordo com o teor da decisão desta Corte de 
Contas no Processo nº 40/002.205/2013; e 

2.9 De que se abstenha da realização de despesas sem prévio empenho, vedadas 
pelo art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como daquelas que não sejam 
suportadas pelo orçamento. 

 

3. DETERMINAÇÕES 

Determina-se ao Poder Executivo: 
3.1 Que o processo de cortes de despesas seja feito de maneira clara e 

transparente, com a ampla e prévia divulgação de um plano de ação 
detalhado, a identificação das medidas concretas a serem tomadas e o 
detalhamento das restrições orçamentárias, de maneira a permitir à 
população o acompanhamento dos resultados; 

3.2 Que sejam apresentadas a identificação e a fundamentação das renúncias 
tributárias apontadas e que, doravante, elabore o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual, estritamente de acordo com a legislação; 

3.3 Que planeje e execute os processos seletivos com bastante antecedência, de 
maneira a evitar a necessidade de realizar novas contratações emergenciais, 
quando estas podem ser perfeitamente evitadas, bem como atente à 
promoção da publicidade na internet, nos termos da lei; 

3.4 Que a Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa do seu titular, sob pena de 
responsabilidade, proceda, de imediato, ao lançamento tributário das 
obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que concerne à 
exploração de publicidade em áreas públicas, notadamente no mobiliário 
urbano, bem como por empresas que operam publicidade da denominada 
mídia externa, devendo a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização 
proceder à rigorosa fiscalização em publicidade não licenciada; 

3.5 Que providencie ou complemente as mudanças necessárias no sistema de 
previdência dos funcionários (FUNPREVI), visando estancar o déficit 
financeiro, adequando a legislação municipal naquilo que dispõe as Emendas 
Constitucionais nos. 19, 20, 41, 47 e 88, e demais normas vigentes que 
disciplinam a matéria; 

3.6 Que as Audiências Públicas sejam realizadas até o final dos meses de maio, 
setembro e fevereiro, conforme previsto no §4º, do art. 9º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
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3.7 Que inclua uma coluna referente aos empenhos cancelados por insuficiência 
financeira no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal; 

3.8 Que implante o Sistema de Informação de Custos do Setor Público, nos 
termos do art. 50, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade nº 1.366/2011, sendo imprescindível a 
urgente implementação dos indicadores de custos na área da saúde; 

3.9 Que a Procuradoria Geral do Município envide esforços e aprimore o processo 
de gerenciamento, arrecadação, fiscalização e combate à sonegação de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativamente, das 
Instituições Bancárias e Financeiras, estabelecidas no Município do Rio de 
Janeiro; 
 
Ademais, esta Corte de Contas transformou em DETERMINAÇÕES as 
seguintes recomendações propostas pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, tendo em vista se tratarem de ilegalidades ou 
irregularidades, não havendo margem de opção ao gestor, que deverá 
cumprir o determinado, por força do art. 71, IX, da Constituição Federal: 
 

3.10 Que envide esforços no sentido de efetivar a completa circulação da frota de 
ônibus com ar condicionado, operada pelo Sistema de Transporte Público por 
Ônibus; 

3.11 Que promova maior fiscalização em contratos e convênios com Organizações 
Sociais e Organizações não Governamentais, especialmente relativas à 
Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer; 

3.12 Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no §6o 
do art. 165 da Constituição Federal; 

3.13 Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos Subitens 3.1.1 a 
3.1.6, do Relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, não 
sejam consideradas para fins de elaboração do demonstrativo destinado à 
apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino; 

3.14 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 
Federal no 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei 
Federal nº 9.394/1996; 

3.15 Que apure e contabilize as suas dívidas com terceiros, imediatamente, e inicie 
um amplo programa de reestruturação dos gastos com a rede de saúde 
municipal, com o intuito de interromper o crescimento do montante de sua 
inadimplência, bem como promover a quitação dos compromissos 
previdenciários e trabalhistas; e 

3.16 Que, por meio do Portal Rio Transparência, disponibilize integralmente à 
população carioca o acesso aos dados contidos no Painel de Gestão OS Info, 
assim como já faz com os dados do FINCON, garantindo, também, que todas 
as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos 
termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de 
atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de 
prestação de contas. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se ao Poder Executivo: 
4.1 Que envide esforços para solucionar a carência de professores, bem como as 

questões relativas à infraestrutura das escolas; 
4.2 Que estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os 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, bem como pela Deliberação 
TCMRJ nº 235/2017; 

4.3 Que atente para a necessidade de acompanhamento e controle dos limites 
legais vinculados à Receita Corrente Líquida, tendo em vista seu 
comportamento decrescente constatado nos últimos três exercícios; 

4.4 Que a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município, 
juntamente com a Empresa Municipal de Informática S.A., 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; 

4.5 Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de 
Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no 
Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de 
que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo 
Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam 
ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria-Geral do 
Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado; 

4.6 Que a Procuradoria Geral do Município, na qualidade de órgão responsável 
pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando 
ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à 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; 

4.7 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; 

4.8 Que envide esforços para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, utilizando as 
ferramentas previstas no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

4.9 Que a Controladoria Geral do Município ultime, junto à Secretaria Municipal 
de Fazenda, os procedimentos que possibilitem a elaboração e a publicação 
do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 
5 do Relatório de Gestão Fiscal), conforme modelo estabelecido no Manual 
dos Demonstrativos Fiscais vigente, aprovado através de Portaria da 
Secretaria do Tesouro Nacional; 

4.10 Que a Secretaria Municipal de Saúde passe a desenvolver seus próprios 
indicadores nos contratos de gestão da atenção básica, publicizando-os, para 
uma avaliação contínua a partir de dados do Painel, com o intuito de aferir a 
economicidade, efetividade e eficiência da atuação das Organizações Sociais, 
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pois estes são necessários para o diagnóstico, o monitoramento e a avaliação 
de programas e políticas públicas; 

4.11 Que a Controladoria Geral do Município envide esforços no sentido de 
aprimorar o acompanhamento das obrigações do Município, ainda que 
decorrentes de despesas que não passaram pela execução orçamentária, 
para fins de reconhecimento e evidenciação patrimonial, observando o 
Regime de Competência exigido pelo art. 50, II, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

4.12 Que prossiga envidando esforços no sentido de maximizar a arrecadação e 
reduzir os gastos públicos, visando a reconduzir as contas da Prefeitura ao 
equilíbrio fiscal, perquirido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente 
em seu art. 1º, §1º; 

4.13 Que elabore estudos, a fim de dar maior acessibilidade ao detalhamento das 
despesas dos contratos celebrados com as Organizações Sociais, durante a 
execução destes termos, de forma a trazer maior qualidade de informação e 
transparência a respeito dos recursos públicos despendidos; 

4.14 Que adote medidas positivas, como as previstas na Lei Complementar nº 
101/2000, com vistas a evitar que seja atingido o limite máximo de despesa 
com pessoal; 

4.15  Que registre os profissionais terceirizados no Sistema ERGON e aprimore os 
mecanismos de acompanhamento e controle; 

4.16 Que, considerando o déficit atuarial de R$ 31,32 bilhões, 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 
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. 

5. ABERTURA DE PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCMRJ 

Por fim, considerando que o objetivo principal da Lei de Responsabilidade 
Fiscal é buscar o equilíbrio das contas públicas, por meio de uma gestão 
responsável e transparente, o Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro decidiu abrir processos apartados: 
 

5.1 Para apurar se houve responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal pelo 
não cumprimento do que é expressamente disposto no art. 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 

“Art. 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 
lei de diretrizes orçamentárias”. 

5.2 Para investigar o não cumprimento do art. 50, II, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tendo em vista que o Município do Rio de Janeiro não aplica o Regime 
de Competência imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2000, o 
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que não permite evidenciar a sua real situação, e identificar os responsáveis 
por omissões ou ações praticadas em desconformidade com esta lei, tais 
como: 
a) não contabilização de despesas e assunção de compromissos no momento 
da ocorrência do fato gerador, isto é, no momento em que estas ocorrem, 
independentemente da execução orçamentária da despesa; 
b) não atendimento pleno dos Princípios de Contabilidade, quando do 
reconhecimento e da mensuração dos fatos contábeis, gerando distorção das 
informações contábeis que são fundamentais para a adequada prestação de 
contas e a plena efetividade do controle externo promovido pelo Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro; 
c) autorização de despesas com fornecimento de bens ou serviços, sem a 
prévia autorização legislativa contemplada na lei orçamentária anual ou 
mediante créditos adicionais, conforme previsto nos incisos I e II do art. 167 
da Constituição Federal; 
d) realização de despesa sem o devido processamento orçamentário, 
principalmente no que se refere à necessidade de prévio empenho, conforme 
previsto no art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964; e 
e) reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, sem a devida 
justificativa ou apuração de responsabilidade, nos termos dos arts. 15 a 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, e não cumprimento dos princípios 
orçamentários da Anualidade, Universalidade e Legalidade e das regras 
previstas no art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

 

10.5. 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/002869/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, 
referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária do Plenário de 27/2/2018. 
 
014/300281/2014 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Parques e Jardins - FPJ referente ao 
exercício de 2013. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
em 13/12/2018. 
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012/600062/2011 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário, referente ao exercício de 
2010. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Recomendação, na Sessão Ordinária de 
8/3/2018. 
 
012/500092/2013 
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente 
ao exercício de 2012. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 20/3/2018. 
 
012/500041/2014 
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente 
ao exercício de 2013. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
em 13/12/2018. 
 
012/500026/2011 
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente 
ao exercício de 2010. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 30/1/2018. 
 
009/200511/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - 
RIOSAÚDE, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária do Plenário em 20/12/2018. 
 
007/100001/2017 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
referente ao exercício de 2016. 
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 24/05/2018. 
 
004/000077/2018 
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda referente ao 
exercício de 2017. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão 
Ordinária do Plenário de 30/08/2018. 
 
002/700436/2017 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE 
referente ao exercício de 2016. 
Decisão: Pela Diligência Interna, na Sessão Ordinária do Plenário de 02/08/2018. 
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002/400062/2012 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - 
IPP, referente ao exercício de 2011. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 30/1/2018. 
 
002/400040/2015 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - 
IPP, referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
em 27/11/2018. 
 
002/400033/2016 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - 
IPP, referente ao exercício de 2015. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 8/3/2018. 
 
001/950021/2017 
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência - PREVI-RIO 
referente ao exercício de 2016. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão 
Ordinária do Plenário em 18/12/2018. 
 
001/900100/2016 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes - F-Artes referente ao 
exercício de 2015. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 28/08/2018. 
 
001/600002/2015 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal S.A. - EOM, em 
liquidação, referente ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 8/3/2018. 
 
001/502637/2017 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 
COMLURB referente ao exercício de 2016. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 31/07/2018. 
 
001/400122/2017 
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal - EOM, referente ao 
exercício de 2016. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
de 03/07/2018. 
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001/240024/2017 
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, referente ao exercício de 2016. 
Decisão: Diligência com Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário, em 
13/12/2018. 
 
001/200077/2017 
Prestação de Contas de Gestão do Rio Eventos Especiais - Rio Eventos referente ao 
exercício de 2016. 
Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária do Plenário de 31/07/2018. 
 
001/200008/2015 
Prestação de Contas de Gestão do Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente 
ao exercício de 2014. 
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário 
em 18/12/2018. 
 
 
 

10.6. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

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. 

 
10.6.1. INSPEÇÕES E AUDITORIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias e Auditorias de Conformidade e Operacionais relativas 
ao ano de 2018, destacamos as seguintes: 
      
040/100850/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMASDH, em 
novembro/2018. 
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OBJETIVOS: Verificação da aderência da SMASDH à Lei nº 13.019/2014 e análise dos 
processos de prestação de contas dos termos de colaboração. 
OBSERVAÇÂO: Relatório de auditoria em elaboração. 
 
040/100849/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal 
de Energia e Iluminação - RIOLUZ , no período de outubro a dezembro/ 2018. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade dos termos celebrados com as normas 
aplicáveis e legislações pertinentes. Comparativo das ações previstas no Plano 
Plurianual com as obras e serviços executados. Avaliação de gestão - planejamento, 
execução e acompanhamento das obras e serviços contratados (eficácia, eficiência e 
efetividade). 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100848/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Coordenadoria Geral 
de Projetos/Subsecretaria de Infraestrutura/Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Habitação - SMIH, no período de outubro a dezembro/2018. 
OBJETIVOS: Verificar a situação dos contratos referentes ao período de novembro de 
2017 a setembro de 2018 e da conformidade do desempenho na execução com o 
planejado. Verificar o atendimento de demanda de conservação das obras de arte 
especiais do Município 
COMENTÁRIOS: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100820/2018 
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em outubro 
de 2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVO: Verificar se, no exercício de 2017, os saldos apresentados nas 
Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial, 
bem como obter informações que auxiliem o exame da Prestação de Contas da 
Autarquia. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em fase de elaboração. 
 
040/100819/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na 
SMF/RIOSECURITIZAÇÃO, em novembro/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100816/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMF, em 
novembro/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
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040/100780/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no SEOP, em 
outubro/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
 
040/100759/2018 
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, no Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS, em 
outubro/2018, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2018. 
OBJETIVOS: verificar a arrecadação das contribuições dos servidores, do PREVI-RIO 
e do Tesouro; o pagamento à Operadora de Plano de Saúde; o resultado do Fundo; e 
a capacidade financeira do PREVI-RIO em honrar seus compromissos junto ao FASS. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
040/100729/2018 
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, na Fundação Cidade das Artes - F- ARTES, em outubro/2018, 
abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Atestar a veracidade das demonstrações contábeis e verificar a retenção 
e o recolhimento da contribuição previdenciária retida sobre serviços prestados e o 
cumprimento legal das obrigações tributárias acessórias referentes ao exercício de 
2017. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
040/100585/2018 
Auditoria de Conformidade de iniciativa da 2ª Inspetoria Geral, na Subsecretaria de 
Habitação / Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH, iniciada em 
setembro e com término previsto para novembro/2018. 
OBJETIVOS: Verificar e eficácia e eficiência da Subsecretaria de Habitação no aspecto 
referente ao cumprimento das metas e indicadores estabelecidos na Lei Orçamentária 
Anual de 2017, além de examinar o planejamento realizado para que as metas do PPA 
2018-2021, especificamente da LOA 2018, sejam devidamente cumpridas. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em curso. 
 
040/100584/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS, em setembro de 2018 
OBJETIVOS: Auditoria de conformidade realizada no Hospital Municipal Souza Aguiar 
COMENTÁRIOS: Auditoria se encontra em fase de trabalho de campo 
OBSERVAÇÃO - Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
040/100571/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMF/SUBPA, em 
setembro/2018. 



JANEIRO-DEZEMBRO/2018 

41 

 
 

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Processo em tramitação no TCMRJ. 
 
040/100548/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na CVL/SUBEL, em 
setembro/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração. 
 
040/100537/2018 
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência 
do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Analisar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de 
Previdência do município; analisar rubricas específicas da folha de pagamento; analisar 
questões relativas à aposentadoria especial por insalubridade; analisar questões 
relativas à aposentadoria especial de professor; buscar, junto ao PREVI-RIO e à 
CVL/SUBSC, a padronização do entendimento e da operacionalização no pagamento 
de proventos de inatividade e de pensões previdenciárias, sob a luz dos preceitos 
estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e em suas emendas nº 20/1998, nº 
41/2003, nº 47/2005 e nº 70/2012; verificar a existência de sistemas alternativos ao 
SISOBI e analisar questões relativas à aposentadoria especial por invalidez / 
readaptação. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/100522/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na CVL/SUBSC, em 
setembro/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em tramitação no TCMRJ. 
 
040/100509/2018 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro S.A. - GEORIO, em 
setembro e outubro/2018, abrangendo o exercício de 2017 
OBJETIVOS: Acompanhamento das impropriedades observadas nas inspeções 
anteriores, adequação da Contabilidade e retenção e recolhimento de tributos. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em andamento. 
 
040/100508/2018 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Parques e Jardins - FPJ, em setembro e outubro/2018, abrangendo o 
exercício de 2017 
OBJETIVOS: Acompanhamento das impropriedades observadas nas inspeções 
anteriores, adequação da Contabilidade e retenção e recolhimento de tributos. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em andamento. 
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040/100507/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em setembro/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: 
locação de veículos com serviço de condução e combustível; coleta e análise de 
amostras de areia de praias abrigadas e oceânicas e de areia do piscinão do parque 
ambiental da praia de Ramos; apoio operacional para as necessidades da Seconserma; 
de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do 
relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100506/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Transportes - SMTR, em setembro/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de 
locação de veículos; Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO); 
de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos 
de dispensa de licitação; da execução financeira de contratos derivados de diversas 
modalidades de licitação; das recomendações do relatório de auditoria de conformidade 
realizada em agosto de 2017; da situação da Ação Civil Pública nº 
0055600.24.2009.5.0.1.0006; da Ouvidoria recebida pelo TCMRJ em 08/06/2018, 
relativa ao cumprimento do Decreto nº 42.029/2016.. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100486/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no IPP, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100484/2018 
Auditoria de Conformidade de iniciativa da 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal 
de Urbanização / RIOURBE, iniciada em agosto e término previsto para outubro de 
2018. 
OBJETIVOS: Determinar se os objetos analisados estão em conformidade com 
preceitos estabelecidos na Lei 8.666/93 e no Regulamento Geral do Código de 
Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro 
(RGCAF). 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em curso 
 
040/100476/2018 
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa 
Municipal de Informática - IPLANRIO, em agosto/2018, abrangendo o exercício de 
2017. 
OBJETIVOS: Verificar se saldos relevantes nas Demonstrações Contábeis espelham 
situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial. 
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OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
 
040/100474/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Imprensa da Cidade, 
em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100469/2018 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RIOSAÚDE, em agosto/2018, 
abrangendo o exercício de 2017 

OBJETIVOS: Acompanhamento das impropriedades observadas nas inspeções 
anteriores, adequação da Contabilidade e retenção e recolhimento de tributos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100468/2018 
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria 
Municipal de Fazenda - SMF, em agosto e setembro de 2018, abrangendo o exercício 
de 2018. 
OBJETIVOS: Observância de ordenamento legal da renúncia de receita do IPTU, e 
andamento do Grupo de Trabalho (Decreto Rio 44.100/17) sobre renúncia de receita. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em andamento. 
 
040/100464/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOZOO, em 
agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100456/2018 
Auditoria realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 
em agosto/setembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução do Programa de saúde Mental da SMS 
OBSERVAÇÃO - Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100441/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em 
agosto/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de 
locação de mão de obra;  de conservação e limpeza; de vigilância e segurança; de 
revitalização, operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano; de 
processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação; da execução financeira de processos; da 
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aderência do Contrato de Implantação e Operação do Sistema de VLT; da fidedignidade 
dos dados relativos aos Termos Contratuais  fornecidos pela CDURP; do atendimento 
aos requisitos de autoaplicação da Lei Federal n.º 13.303/2016; do monitoramento das 
recomendações dos relatórios de visitas técnicas e da auditoria de conformidade 
realizados em 2017. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100440/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na PROCON Carioca, 
em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100429/2018 
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em agosto/2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Verificar cumprimento de Limites Constitucionais e da LRF, saldos 
contábeis das principais contas e repasses à FECMRJ. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100428/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em 
junho/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Relatório em elaboração, bem como a formalidade dos processos referentes ao evento 
Carnaval 2018. 
Obs.: Auditoria em andamento 
 
040/100422/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na EOM, em 
agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100421/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na CVL, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100420/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOEVENTOS, em 
agosto/2018. 
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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Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100419/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito, 
em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Obs.: Relatório em elaboração no TCMRJ. 
 
040/100415/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Cultura- SMC, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: 
gestão compartilhada do sítio arqueológico do Cais do Valongo e a concepção de 
Museu de Território; cogestão da Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró; 
residência artística para o Teatro Municipal Ziembinski; prestação de serviço de apoio 
operacional; de processos derivados de licitação nas modalidades de concorrência, 
concurso e pregão, bem como de seleção pública, dispensa e inexigibilidade de 
licitação e execução financeira de contratos; do monitoramento de atendimento à 
determinação TCMRJ ensejada no voto n.º 49/2018 e à recomendação ensejada no 
voto n.º 565/2017. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100407/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em outubro a dezembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e 
execução de termos e contratações emergenciais. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
040/100336/2018 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA); Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (COMLURB); Fundação Parques e Jardins (FPJ); e Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio De Janeiro (RIO-ÁGUAS), em julho/2018. 
OBJETIVOS: Avaliação dos aspectos de governança do conjunto de políticas públicas 
do Município do Rio voltados para a gestão ambiental. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação. 
 
040/100327/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de 
locação de veículos e equipamentos para: limpeza urbana; manejo de arborização 
urbana; coleta e transporte de resíduos sólidos e coleta seletiva de recicláveis. de 
processos derivados de licitação na modalidade de pregão; de execução financeira de 
contratos; do andamento das construções das Centrais de Triagem do Programa 
Municipal de Coleta Seletiva; da situação atual do CTR - Gericinó; da apuração dos 
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fatos relacionados a possíveis irregularidades no abastecimento de combustível pelos 
motoristas da Comlurb; do posicionamento apresentado pela Comlurb em resposta à 
denúncia com relação ao Sistema Coletas On Line; e do monitoramento das 
recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em outubro de 
2017. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100301/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do 
Rio de Janeiro - GM-RIO, em julho/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: 
gestão de frota, incluindo gestão administrativa, locação de veículos sem motorista e 
sem combustível, manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos; locação de 
impressoras; fornecimento de cartões magnéticos, com fornecimento de óleo diesel, 
álcool e gasolina, óleo lubrificante, filtros e lavagem, através de rede de postos próprios 
e/ou credenciados; de processos derivados de licitação na modalidade pregão, 
execução financeira, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 
do inventário de bens móveis; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços 
através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP). 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/100228/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na IPLANRIO, em 
julho/2018. 
Obs.: Auditoria em andamento 
 
040/100225/2018 
Relatório do 1.º Monitoramento de Auditoria Operacional com foco no Atendimento ao 
Cidadão. 
OBJETIVOS: Avaliar a Iniciativa estratégica "Rio Responsável e Transparente", tendo 
como foco o Sistema de Controle Interno, no âmbito dos contratos de gestão do 
Município com Organizações Sociais. 
OBSERVAÇÃO - Auditoria em execução. 
 
040/100198/2018 
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação 
Planetário, em maio/2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
040/100191/2018 
Auditoria realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 
em maio/2018. 
OBJETIVOS: Avaliação do gerenciamento dos processos de contratações de serviços 
continuados no âmbito da SMS 
OBSERVAÇÃO - Relatório de Auditoria em elaboração. 
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040/100172/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro - CMRJ, em maio e junho/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e 
execução dos termos no período novembro/2017 a abril/2018, assim como a inspeção 
física do almoxarifado e dos bens móveis 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100126/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria de 
Patrimônio Imobiliário, em junho/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
OBSERVAÇÃO - Relatório em elaboração. 
 
040/100112/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, em abril/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar a economicidade dos serviços terceirizados contratados pelas 
OSs, no âmbito do contrato de gestão celebrados para o gerenciamento das unidades 
de atenção básica. 
OBSERVAÇÃO: O processo está em tramitação interna. 
 
040/100100/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na PGM-Rio, em 
abril/2018. 
Objetivos: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Decisão: Arquivamento com Determinação, na Sessão de 27/11/2018. 
 
040/100094/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em abril e maio/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e 
execução dos termos no período de agosto/2017 a março/2018, assim como a inspeção 
física do almoxarifado e dos bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100086/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas), no período de abril a junho/2018. 
OBJETIVOS: Determinar se os objetos analisados estão em conformidade com os 
preceitos estabelecidos na Lei nº 8.666/1993 alterada e no Regulamento Geral do 
Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de 
Janeiro (RGCAF). Foram analisados também os controles internos e as especificações 
constantes dos Termos de Referência. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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040/100063/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100058/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/2018, abrangendo o exercício 
de 2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100049/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município - CGM, em março/2018, abrangendo o exercício de 
2017. 
OBJETIVOS: Auditoria nos Demonstrativos da LRF, Demonstrações Contábeis da 
Administração Direta e Consolidação das Contas Patrimoniais para subsidiar a análise 
de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100048/2018 
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/2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100042/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Previ-Rio, em 
março/2018. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, 
execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada. 
Comentários: 
Relatório em elaboração. 
 
040/100039/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2018, abrangendo o exercício de 
2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100036/2018 
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
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MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios, em março/2018. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e 
execução dos termos no período de abril/2017 a fevereiro/2018, assim como a inspeção 
física do almoxarifado. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/100017/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em 
março/2018, abrangendo o exercício de 2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/100016/2018 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2018, abrangendo o exercício de 
2017. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em Andamento. 
 
040/004335/2017 
Relatório do 1.º Monitoramento de Auditoria Operacional com foco no Atendimento ao 
Cidadão. 
OBJETIVOS: Analisar os achados identificados para a Iniciativa Estratégica "Prefeitura 
Presente - Rio Cidadão", em implantação à época, buscando verificar se estes 
permanecem válidos e adequados frente à atual Iniciativa Estratégica "Prefeitura & 
Você", que compõe o Plano Estratégico 2017-2020 da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro. 
OBSERVAÇÃO - Auditoria em execução. 
 
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: O processo foi arquivado na Sessão de 20/02/2018. 
 
040/003653/2017 
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia 
Municipal de Energia e Iluminação (RIOLUZ), em outubro/2017. 
OBJETIVOS: Identificação de transações e eventos subsequentes que proporcionam 
evidências adicionais de condições que existiam no fim do período auditado e follow-
up (acompanhamento) das impropriedades observadas em inspeções anteriores. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 25/09/2018. 
 
040/003061/2017 
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Guarda Municipal 
do Rio de Janeiro - GM-RIO, em setembro/2017. 
OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de pagamento com estudo das rubricas, 
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vínculos jurídicos e alocação dos servidores e verificar a estrutura de cargos efetivos 
da entidade. 
DECISÃO: O processo foi remetido à jurisdicionada com determinação na Sessão de 
30/10/2018. 
 
040/002994/2017 
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2017. 
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos 
de cargos, verificar a fundamentação legal para o pagamento de algumas verbas e 
adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções. 
DECISÃO: O processo foi remetido à jurisdicionada com determinação na Sessão de 
14/08/2018. 
 
040/002939/2017 
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2017. 
OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da COMLURB com estudo 
das rubricas, vínculos jurídicos e alocação dos empregados, verificar a estrutura de 
empregos efetivos da companhia, verificar a adequação da entidade ao disposto no 
Decreto nº 30.376/2009 e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento 
de futuras inspeções. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com audiência na Sessão de 

08/03/2018. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 13/12/2018 
 
040/006399/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente - FMADCA, 
em junho-julho/2015, abrangendo o período de janeiro de 2014 a abril de 2015. 
OBJETIVOS: Validar saldos relevantes dos balancetes, pontos de auditoria de 
inspeções anteriores e aderência dos procedimentos às normas legais. 
DECISÃO: Diligência, Audiência e Determinação, em Sessão Ordinária de 20/3/2018. 
 
040/006261/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em julho/2015, 
abrangendo o exercício de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão de 6/3/2018 
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040/006203/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em julho/2016, abrangendo o exercício 
de 2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária de 13/3/2018 
 
040/006117/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, abrangendo o período de janeiro a 
dezembro/2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito. 
DECISÃO: Diligência e Remessa de Ofício Apartado em Sessão Ordinária do Plenário 
de 28/06/2018. 
 
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: Decidiu-se pelo Arquivamento com Remessa de Ofício Apartado na Sessão 
de 16/08/2018. 
 
040/005893/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS, em novembro/2015, abrangendo o 
período de julho/2014 a junho/2015. 
OBJETIVOS: Verificar as Receitas de Contribuições e Despesas Pagas às Operadoras 
do Plano de Saúde do Servidor Público Municipal - PSSPM. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário de 27/2/2018. 
 
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. 
OBJETIVO: Analisar Incentivos Fiscais decorrentes do Programa de Apoio a Alunos da 
Rede Pública. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário, em 06/12/2018. 
 
040/005431/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Artes Gráficas, em novembro/2016, abrangendo o exercício de 
2015. 
OBJETIVOS: Subsidiar análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Ordinária de 05/07/2018. 
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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 arquivado na Sessão de 06/09/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 12/04/2018. 
 
040/005247/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em Julho/Agosto/2014. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas e execução de 
Convênios. 
DECISÃO: Decidiu-se pela aplicação de multa, diligência, audiência, determinação e 
sobrestamento na Sessão de 11/12/2018 
 
040/005241/2013 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em setembro/2013. 
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais 
acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas 
para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono 
Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a 
elaboração do planejamento de futuras inspeções. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação na Sessão de 

06/02/2018. 
 
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 
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termos, visita a equipamentos, verificação de denúncia e de regularidade junto ao 
CBMERJ. 
DECISÃO: Decidiu-se pela Audiência com Recomendação na Sessão de 14/08/2018. 
 
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. 
DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 17/04/2018. 
 
040/004655/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em maio/2015, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro/2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário de 03/04/2018. 
 
040/004512/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em junho/2015. 
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, na Sessão de 05/07/2018. 
 
040/004327/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em maio de 2016, 
abrangendo o exercício de 2015. 
OBJETIVO: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Ordinária do Plenário em 27/11/2018. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão 
de 24/07/2018. 
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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, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2015. 
OBJETIVOS: Verificar os Procedimentos Contábeis e Tributários de acordo com a 
Legislação Societária, as normas brasileiras de contabilidade e a legislação fiscal 
vigente. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário em 27/2/2018. 
 
040/004224/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento na 
RIOTUR, em novembro e dezembro de 2017, referente ao exercício de 2016, para 
realizar um follow-up (acompanhamento) das impropriedades observadas em 
auditorias anteriores; analisar demonstrações contábeis e verificar os cálculos e 
recolhimentos de tributos de acordo com a legislação vigente. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária 
do Plenário de 30/08/2018. 
 
040/004147/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda, em março/2016, abrangendo o período de janeiro a 
dezembro de 2015. 
OBJETIVOS: Avaliar a dívida pública municipal no exercício de 2015, impacto das 
renúncias de receitas e outros, para auxiliar no parecer prévio da Prestação de Contas 
da Prefeitura. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação na sessão de 1/3/2018. 
 
040/004121/2017 
Auditoria Financeira e Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, de outubro a 
dezembro/2017, abrangendo o exercício de 2007 a 2017. 
OBJETIVOS: Atender ao estabelecido nos Votos nos 258/2017 e 306/2016 do 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Moreira dos Santos exarados no processo n.º 
40/004.319/2008 
DECISÃO: Diligência com Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário de 
18/09/2018. 
 
040/004097/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na CMRJ, em 
novembro/2017. 
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e 
execução de termos. 
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 31/07/2018. 
 
040/004082/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, em novembro/2017, 
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abrangendo o exercício de 2016. 
OBJETIVO: Subsidiar a Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário, em 
11/12/2018. 
 
040/004082/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME, no período de abril a junho de 2015. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e visitas às creches 
e escolas do 1º segmento. 
DECISÃO: Pela Citação na Sessão de 07/06/2018. 
 
040/004006/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO, em abril/2016, abrangendo o 
período de janeiro a dezembro/2015. 
OBJETIVOS: Examinar saldos constantes nos balanços patrimoniais, receitas, 
repasses e aplicação dos recursos do Fundo. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação na Sessão Ordinária do 
Plenário de 21/06/2018. 
 
040/003848/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, em julho/agosto de 2015, abrangendo o 
período de janeiro a dezembro de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestações de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário de 30/1/2018. 
 
040/003652/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO, em outubro/2017, abrangendo o 
exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Ordenador de Despesas. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação e remessa de Ofício apartado, na 
Sessão Ordinária do Plenário de 26/07/2018. 
 
040/003651/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana - COMLURB em outubro/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Verificação in loco de execução 
contratual; análise de processos derivados de pregão, execução financeira e aquisição 
de veículos roll on/roll off; da apuração das sindicâncias administrativas; prestação de 
serviços de coleta de resíduos sólidos especiais; do atendimento ao cidadão - 
Ouvidoria; monitoramento da auditoria realizada em junho de 2016; situação das ações 
judiciais. 
DECISÃO: processo mantido em diligência com recomendação na Sessão de 
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06/09/2018. 
 
040/003650/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do 
Rio de Janeiro - GM-RIO em outubro/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a serviços de gestão de veículos; de locação de veículos especiais adaptados 
tipo furgão; de administração de vale refeição/alimentação para fornecimento de 
benefício de alimentação; de limpeza com mão de obras e insumos; de processos 
derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa 
e inexigibilidade de licitação; da execução financeira dos processos examinados na 
Inspetoria; da existência e situação de ações judiciais com a GM-RIO figurando no polo 
passivo ou ativo. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 30/10/2018 
 
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 baixado em diligência na Sessão de 08/03/2018. 
 
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: Pela Audiência na Sessão de 10/04/2018. 
 
040/003366/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa de Olímpica Municipal - EOM, em setembro-outubro/2017, abrangendo o 
exercício de 2006. 
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários estão de acordo com 
as normas vigentes. 
DECISÃO: Arquivamento com Envio de Cópia, na Sessão Ordinária de 15/3/2018. 
 
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 de Ordenadores e das Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário de 09/10/2018. 
 
040/003224/2017 
Auditoria de Conformidade, Financeira e Operacional realizada pela Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento, na SMF, SMUIH e CGM, em agosto de 2017, referente 
aos exercícios de 2016 e 2017, para verificar a legalidade na concessão de incentivos 
fiscais de ITBI, avaliar os procedimentos de controles adotados pelas jurisdicionadas 
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na concessão de tais incentivos fiscais e mensurar o real impacto financeiro das 
renúncias de receitas de ITBI. 
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do 
Plenário de 11/09/2018. 
 
040/003116/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO, em agosto/setembro de 2017, 
referente ao exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Verificar se Demonstrações Contábeis refletem de forma correta a 
situação patrimonial da mesma. 
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 
06/11/2018. 
 
040/003066/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em Agosto/2017, abrangendo 
o exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar análise de Prestação de Contas do Ordenador de Despesas. 
DECISÃO: Pela Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária 
do Plenário de 14/08/2018. 
 
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: Decidiu-se pelo arquivamento com remessa de ofício apartado na Sessão 
de 29/11/2018 
 
040/002868/2017 
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, de 14 a 25/08/2017, 
abrangendo o exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Cumprimento dos limites constitucionais e da LRF referentes à despesa 
com pessoal, saldos contábeis da conta caixa, repasses ao Fundo Especial da Câmara 
Municipal e o plano de aplicação do mesmo. 
DECISÃO: Diligência com Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário de 
13/09/2018. 
 
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 
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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 arquivado com recomendação na Sessão de 18/09/2018. 
 
040/002789/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Transporte - SMTR, em agosto/2017. 
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos a prestação de 
serviços de abastecimento da frota, locação de veículos, recepção e copeiragem, e 
locação de impressoras; de processos formados através de licitação na modalidade 
pregão e de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento de 
recomendações constantes do relatório de auditoria de conformidade realizada em 
outubro de 2016. 
DECISÃO: processo arquivado com recomendação na Sessão de 03/07/2018. 
 
040/002788/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2017. 
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos a prestação de 
serviços de operação, manutenção e conservação do Parque Madureira Rio+20; apoio 
a manutenção do sistema de drenagem na Área de Planejamento AP-3, e operação da 
rede de monitoramento do ar; de processos derivados de licitação na modalidade de 
pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos 
controles gerenciais e operacionais, antes e após o encerramento do Contrato n.º 
24/2014, referente ao gerenciamento técnico e operacionalização do monitoramento de 
reflorestamento ambiental. 
DECISÃO: processo baixado em diligência com determinação na Sessão de 
30/08/2018. 
 
040/002659/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente -FMADCA 
e no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em junho/2009, abrangendo o 
exercício de 2008. 
OBJETIVOS: Validar saldos relevantes e aderência dos procedimentos às normas 
legais. 
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário de 16/08/2018. 
 
040/002370/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em 
fevereiro/2014, abrangendo o exercício de 2013. 
OBJETIVOS: Avaliação atuarial do exercício, verificar as receitas de contribuição e 
decorrentes das operações com imóveis. 
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DECISÃO: Arquivamento, na Sessão de 6/3/2018 
 
040/002297/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM em outubro/2015, abrangendo o período de 
janeiro/2014 a agosto/2015. 
OBJETIVO: Verificar procedimentos contábeis e subsidiar o exame de Prestação de 
Contas de Governo referente ao exercício de 2015. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário, em 20/12/2018. 
 
040/002295/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
de Cultura - SMC, em julho/2017. 
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos aos serviços de 
gerenciamento do Museu de Arte do Rio de Janeiro, do Centro Cultural João Nogueira 
e do Museu do Amanhã, além da prestação de serviços de suporte às atividades 
administrativas e culturais da SMC; de processos derivados de licitação na modalidade 
de pregão, concorrência e concurso, bem como de dispensa e de inexigibilidade, além 
daqueles não sujeitos a licitação; da conformidade na aplicação dos recursos oriundos 
da Fonte 103; das medidas adotas pela Secretaria Municipal de Cultura para 
recebimento de recursos devidos pela Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira 
(FOSB). 
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 22/05/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 23/10/2018. 
 
040/002267/2018 
Auditoria Operacional de iniciativa da 2ª Inspetoria Geral, nos seguintes órgãos: 
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Fundação Instituto de Geotécnica do 
Município do RJ - GEO-RIO, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de 
Janeiro - RIO-ÁGUAS, Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, 
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA e Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH, iniciada em julho e termino previsto 
para outubro de 2018. 
OBJETIVOS: Monitoramento do levantamento das obras suspensas e paralisadas nos 
Órgãos vinculados à 2ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Auditoria em curso 
 
040/002255/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

60 
 
 

- 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 arquivado na Sessão de 13/09/2018. 
 
040/002160/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em junho/2017, abrangendo o 
exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores 
de Despesa. 
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do 
Plenário de 25/10/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 12/04/2018. 
  
040/002095/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
CET-RIO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, em junho/2017, 
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas do Exercício de 2016. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação na Sessão Ordinária do Plenário de 
03/07/2018. 
 
040/002072/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, em junho/2017, 
abrangendo o exercício de 2016. 
OBJETIVO: Verificar procedimentos contábeis e tributários de acordo com as normas 
vigentes aplicáveis ao setor público. 
DECISÃO: Citação, Diligência e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário, em 
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16/10/2018. 
 
040/001933/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana - COMLURB, em junho/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos a serviços de locação de veículos e equipamentos para limpeza urbana; a 
serviços de locação de mini ônibus; a serviços de locação de veículos utilitários e a 
serviços de locação de embarcações; 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 Sistema 
Descentralizado de Pagamentos; de processos relativos à concessão de diárias e 
passagens; do Programa Gari Comunitário; do monitoramento das recomendações dos 
relatórios de inspeções ordinárias realizadas em junho e outubro de 2016. 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 03/07/2018. 
 
040/001477/2017 
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário 
da Cidade, em maio/2017. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais 
relativos à prestação de serviços de apoio operacional; de vigilância desarmada; de 
acompanhamento operacional e manutenção, preventiva e corretiva, dos equipamentos 
ligados ao sistema de planetário; de locação de veículos; de apoio técnico e 
operacional; de conservação e manutenção predial 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 Sistema 
Descentralizado de Pagamentos (SDP); de processos relativos à concessão de diárias 
e passagens. 
DECISÃO: processo arquivado com recomendação na Sessão de 13/09/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 05/06/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 23/01/2018. 
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040/001095/2017 
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - 
CDURP, de março a maio/2017, abrangendo o período de janeiro a dezembro/2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de 
Despesas. 
DECISÃO: Pela Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão Ordinária 
do Plenário de 12/06/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 15/05/2018. 
 
040/001084/2015 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social - FMHIS e Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, em 
novembro/2014 abrangendo o período de janeiro/2013 a agosto/2014. 
OBJETIVOS: Validar saldos dos Balanços, verificar pontos de auditoria de inspeções 
anteriores e aderência dos procedimentos às normas legais. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Ordinária de 8/3/2018. 
 
040/000979/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/2017, abrangendo o período 
de janeiro a dezembro/2016. 
OBJETIVOS: Examinar arrecadação, repasses, despesas e componentes patrimoniais. 
DECISÃO: Citação, Determinação e Diligência, na Sessão Ordinária do Plenário de 
08/05/2018. 
 
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. 
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DECISÃO: processo arquivado com recomendação na Sessão de 13/09/2018. 
 
040/000911/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, em março/2017, 
abrangendo o exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito. 
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, em Sessão Ordinária 
de 13/3/2018. 
 
040/000909/2017 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2017, abrangendo o exercício de 2016. 
OBJETIVOS: Verificar saldos contábeis, percentual de aplicação em ações e serviços 
de acordo com as normas legais, com finalidade de subsidiar a análise das contas de 
gestão. 
DECISÃO: Diligência, Audiência, Determinação e Recomendação, em Sessão 
Ordinária de 13/3/2018. 
 
040/000696/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, em setembro/2015, 
abrangendo o exercício de 2014. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão. 
DECISÃO: Audiência, em Sessão Ordinária de 13/3/2018. 
 
040/000084/2016 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social - FMHIS, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, em 
setembro/2015, abrangendo o período de janeiro/2014 a junho/2015. 
OBJETIVOS: Validar saldos relevantes das Demonstrações Financeiras. 
DECISÃO:  Pela Tomada de Contas Especial na Sessão Ordinária do Plenário de 
17/04/2018. 
 
040/000080/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, em novembro/2013, 
abrangendo o período de dezembro/2012 a setembro/2013. 
OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a 
situação patrimonial, financeira e econômica e aspectos tributários. 
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Ordinária de 13/3/2018. 
 
040/000074/2014 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em 
outubro/2013, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2013. 
OBJETIVO: Examinar a avaliação patrimonial, receitas de contribuições e as 
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decorrentes de operações com imóveis. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário, em 04/12/2018. 
 
 

10.6.2. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2018, destacamos as seguintes: 
      
040/100827/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100826/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100807/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/3ª CRE - 1º segmento, em outubro e novembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100806/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE - 1º segmento, em novembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100800/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos - SMASDH, em novembro/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
da SMASDH, por meio da verificação de suas condições físicas e operacionais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/100661/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro e outubro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
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040/100660/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100627/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em outubro/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
básicas de saúde da CAP 3.3, por meio da verificação das condições físicas e 
operacionais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/100572/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro de 2018 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
básicas de saúde da CAP 2.1, por meio da verificação das condições físicas e 
operacionais. 
OBSERVAÇÃO - Relatório em elaboração. 
 
040/100570/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/3ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 22/10/2018. 
 
040/100569/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/8ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/100546/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/2ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em julho/agosto de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100501/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/5ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018. 
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OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração 
 
040/100471/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/2ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em junho/julho de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100470/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS em agosto de 2018 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
básicas de saúde da CAP 4.0, por meio da verificação das condições físicas e 
operacionais 
OBSERVAÇÃO - Processo em tramitação. 
 
040/100392/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto de 2018 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
básicas de saúde da CAP 5.1, por meio da verificação das condições físicas e 
operacionais 
OBSERVAÇÃO - Processo em tramitação. 
 
040/100389/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos - SMASDH em julho de 2018 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontravam as unidades 
de reinserção social Lucinha Araújo, Malala Yousafzai, Irmã Dulce, Maria Thereza 
Vieira, Casa Viva Bangu e Nilda Ney 
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão de 27/11/2018. 
 
040/100314/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em abril/2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100289/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 1.0, em junho/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 1.0, por 
meio da verificação das condições físicas e operacionais. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
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040/100265/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 3.2, em junho/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 3.2, por 
meio da verificação das condições físicas e operacionais. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
 
040/100210/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100209/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/1ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em março/abril de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100208/2018 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/1ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, ainda sem decisão. 
 
040/100190/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 3.1, em maio/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 3.2, por 
meio da verificação das condições físicas e operacionais. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
 
040/100182/2018 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal de Urbanização 
- RIOURBE, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento do término da execução do contrato nº 028/2017, 
lavrado com a empresa WL Engenharia Planejamento Ltda. visando a realização das 
obras emergenciais na Escola Municipal Medalhista Olímpico Thiago Braz da Silva - 
Av. Cesário de Melo, nº 13.501, Bloco 03 - Santa Cruz. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/100130/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 5.3, em maio/2018, por meio 
da verificação das condições físicas e operacionais. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 5.3. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
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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: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
20/09/2018. 
 
040/100124/2017 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/6ª CRE - 1º segmento, em março de 2017. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: Decidiu-se pela diligência na Sessão de 29/11/2018 
 
040/100113/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 5.2, em abril/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 5.2, por 
meio da verificação das condições físicas e operacionais. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
 
040/100111/2018 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na CAP 2.2, em abril/2018. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra a CAP 2.2, por 
meio da verificação das condições físicas e operacionais. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
20/09/2018. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
20/09/2018. 
 
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 



JANEIRO-DEZEMBRO/2018 

69 

 
 

gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
20/09/2018. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
21/08/2018. 
 
040/006643/2015 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação (SECONSERVA), em abril/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 10ª visita, da execução do contrato nº 
011/2015, lavrado com a empresa GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA, visando a realização de serviços de apoio à manutenção de logradouros nas 
áreas das X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI RA's - AP 
3. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006451/2015 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na GEO-RIO, em outubro/2018. 

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 8ª visita, da execução do Contrato nº 

04/2015, lavrado com o  Consórcio INFRA OLÍMPICO, constituído pelas empresas 

Geosonda S.A.; Preserva Engenharia Ltda. e Geologus Engenharia Ltda. visando a 

realização das obras de construção de infraestrutura da rua projetada 4 do pal 4632 e 

reconstrução de infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, incluindo a 

execução de nova laje de concreto armada estaqueada, sistema de drenagem, 

pavimentação, sinalização horizontal e urbanização nas proximidades da área de 

abrangência do parque olímpico - Barra Da Tijuca - XXIV AR - AP-4.2. 

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 

 
040/006182/2016 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em dezembro/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 
06/2016, lavrado com o Consórcio DPG Santa Cruz (DP Barros Pavimentação e 
Construção Ltda. e GIMMA Engenharia Ltda.) visando a realização das obras 
complementares de implantação do interceptor e coletores-tronco da rede de 
esgotamento sanitário no trecho entre a Rua Paçuare, Paciência e a Rua Bominal (ETE) 
do Programa Saneando Santa Cruz. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005823/2014 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em novembro/2018. 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

70 
 
 

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da13ª visita, da execução do Contrato 
SECONSERMA/SUBEC Nº: 02/2014, lavrado com a empresa Globo Construções 
Terraplanagem Ltda., visando a realização de serviços de apoio à manutenção de 
logradouros nas áreas das III, VII e XXIII RA's - AP1 e VI, VIII, IX e XXVII RA's - AP2. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
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. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/03/2018. 
 
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 arquivado com recomendação na Sessão de 01/03/2018. 
 
040/005022/2015 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a celebração da Ata 
de Registro de Preços n.° 6/2015, para locação de impressoras, celebrado com a Ziuleo 
Copy Com. e Serviços Ltda. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
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 arquivado com recomendação na Sessão de 15/03/2018. 
 
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: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
30/08/2018. 
 
040/004141/2016 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/8ª CRE, em junho e julho 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 15/03/2018. 
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040/003950/2014 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação (SECONSERVA), em abril/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 14ª visita, da execução do contrato nº 
001/2014, lavrado com a empresa ENIMONT - Empresa Nacional de Instalações e 
Montagens Ltda., visando a prestação de serviços de apoio à manutenção de 
logradouros nas áreas das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's - AP.2. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003799/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria 
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. 
OBSERVAÇÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com cópia na Sessão de 24/07/2018. 
 
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 arquivado na Sessão de 06/02/2018. 
 
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. 
OBSERVAÇÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 
24/07/2018. 
 
040/003003/2016 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro (RIOÁGUAS), em dezembro/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 
12/2015, lavrado com o Consórcio Planova-Rual, cedido parcialmente para Castilho 
Engenharia e Empreendimentos S/A e Fábio Bruno Construções Ltda. visando a 
realização das obras de execução das intervenções em manejo de águas pluviais 
urbanas contemplando trechos em túneis e galerias na bacia hidrográfica do Canal do 
Mangue 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
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 
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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 30/08/2018. 
 
040/001475/2015 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em setembro/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 11 ª visita, da execução do contrato nº 
118/2014, lavrado com o Consórcio Transbrasil visando a realização das obras 
Implantação do Transbrasil - Corredor Exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de 
Janeiro e Deodoro (Lote 02 - da passarela nº 2 da Av. Brasil a Deodoro). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001347/2017 
OBJETIVOS: 3.ª Visita Técnica para o acompanhamento da concessão para a gestão 
e exploração integradas do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro (Termo de Concessão 
n.º 76/2016). 
Observação - relatório em elaboração. 
 
040/001177/2018 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto Geotécnica do 
Rio de Janeiro (GEO-RIO), em abril/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
006/2017, lavrado com a empresa SOPE - Sociedade de Obras e Projetos de 
Engenharia Ltda. visando a realização de obras emergenciais de estabilização de 
encostas e drenagem na estrada do rio Jequiá, entre os números 552 e 842 - 
Pitangueiras - Ilha do Governador. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/001061/2017 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região Portuária - CDURP, em março/2017. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de contrato de Parceria Público-Privada (PPP), 
entre o Município do Rio de Janeiro e a Concessionária do VLT Carioca S.A., com a 
interveniência da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro - CDURP, cujo objeto é a prestação dos serviços, incluindo a realização de 
obras e fornecimentos da Rede Prioritária, visando à implantação, operação e 
manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT). 
DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 06/09/2018. 
 
040/001060/2017 
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região Portuária - CDURP, em março/2017. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços e obras visando à revitalização, 
operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano (AEIU) da Região 
Portuária do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: processo mantido em diligência com determinação e recomendação na 
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Sessão de 04/12/2018 
 
040/001001/2017 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 

Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em dezembro/2018. 

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 

22/2016, lavrado com a empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda. visando a 

realização das obras de prestação de Serviços de Apoio à Revitalização de Praças em 

todas as AP'S. 

 OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 

 
040/000944/2018 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na RIO-ÁGUAS - Fundação Instituto 
das Águas do Município do Rio de Janeiro, em outubro /2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do Contrato nº 
03/2017, lavrado com a empresa Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda. visando 
a execução de obras de pavimentação e qualificação do bairro Santa Cruz - Santa Cruz 
- XIX RA - AP 5.3 (remanescente). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000930/2018 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na RIOÁGUAS - Fundação Instituto 
das Águas do Município do Rio de Janeiro, em outubro /2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita técnica, da execução do Contrato 
nº 26/2016, lavrado com o Consórcio Covanca Pechincha (composto por Gravisa 
Engenharia e empreendimentos Ltda. e FP Vieira Engenharia Ltda.), cedido 
integralmente para Globo Construções e Terraplanagem Ltda., visando a realização 
das obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI 
R.A. - A.P.4. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000768/2018 
OBJETIVOS: Visita Técnica para o acompanhamento do legado dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016. 
Observação - relatório em elaboração. 
 
040/000711/2017 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanização, Infraestrutura e Habitação (SMUIH), em janeiro/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
10/2015, lavrado com a empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. 
visando a realização das obras de recuperação e revitalização do Túnel Noel Rosa. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000446/2015 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação 
- SME/10ª CRE, em Novembro/2014. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições 
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gerais da escola. 
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com cópia na Sessão de 16/08/2018. 
 
040/000300/2017 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanização, Infraestrutura e Habitação (SMUIH), em março/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª 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. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/000278/2017 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMIH/SUBH - Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Habitação / SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 
08/2016, lavrado com a empresa Construtora Colares Linhares S.A. visando a 
realização das obras de urbanização, infraestrutura e edificações nos assentamentos 
precários informais Parque Furquim Mendes e Proletário do Dique - Etapa 1 - Vigário 
Geral - R.A. XXXI AP 3 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA), em novembro/2018. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do Contrato nº 
033/2018, lavrado com a empresa Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda. 
visando a realização da prestação de serviços de apoio à conservação da Av. 
Presidente João Goulart (Linha Vermelha) e Av. Brasil na área da gerência de vias 
especiais (gve). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
 

10.6.3. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2018, destacamos 
as seguintes: 
      
040/100466/2018 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal 
Educação - SME, de agosto a outubro de 2018 
OBJETIVOS: Verificação dos Contratos Emergenciais para prestação dos serviços de 
Auxiliar de Atendimento à Criança 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/100337/2018 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2018. 
OBJETIVOS: Verificação dos serviços emergenciais para recuperação da orla marítima 
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da Praia da Macumba - Contrato n.º 83/2017. 
OBSERVAÇÃO: relatório em tramitação. 
 
040/004342/2017 
Inspeção Extraordinária realizada pelas 3ª e 6ª Inspetorias Gerais, na SMC, em 
dezembro/2017. 
OBJETIVO: aspectos de legalidade, eficiência e economicidade da locação do Teatro 
Glória, pelo MRJ, solicitada no voto JMCN 1137/2017, acolhido na 69ª Sessão Ordinária 
de 17/10/2017. 
DECISÃO: Decidiu-se pela Audiência na Sessão de 27/11/2018 
 
040/004036/2017 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SME, novembro/2017. 
OBJETIVO: levantamento de licitações que tenham como objeto aquisição de 
uniformes e materiais escolares, desde o Pregão SME/SRP nº 56/2009 até a 9ª Sessão 
Ordinária de 21/2/2017, a partir do Memorando n.º 7/2017, de 21/2/2017, oriundo do 
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luiz Antonio Guaraná. 
DECISÃO: Decidiu-se pela Tomada de Contas Especial com Determinação na Sessão 
de 19/06/2018. 
 
040/003585/2012 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em abril/maio/2012. 
OBJETIVOS: Analisar se houve um ganho de qualidade na prestação de serviços nas 
creches municipais, em decorrência da contratação da empresa Masan Alimentos e 
Serviços Ltda., que possam justificar, na mesma proporção, os aumentos nos 
dispêndios municipais em comparação com os convênios anteriormente celebrados. 
DECISÃO: Decidiu-se pela Determinação na Sessão de 27/09/2018 
 
040/000987/2018 
Inspeção Extraordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo, Infraestrutura e Habitação (SMUIH), em janeiro/2018. 
OBJETIVOS: A Inspeção teve como escopo a verificação "in loco" das condições do 
pavimento rígido do corredor expresso Transcarioca realizada conforme proposição do 
Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antônio Chrispim Guaraná, aprovada em sessão plenária 
ocorrida em 07/12/2017. 
DECISÃO: Pela Diligência e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão de 12/06/2018. 
 
040/000663/2018 
Inspeção Extraordinária realizada pela 1.ª Inspetoria-Geral, na Secretaria Municipal da 
Casa Civil - CVL. 
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos relacionados às viagens 
realizadas pelo Exmo. Senhor Prefeito e acompanhantes no período de jan/2017 a 
jan/2018. 
DECISÃO: Pela Diligência com Recomendação, na Sessão de 02/08/2018. 
 
040/000591/2017 
Inspeção Extraordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 
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na Subsecretaria de Tributação e Fiscalização da SMF, em março/2017. 
OBJETIVOS: Avaliar a metodologia utilizada pela jurisdicionada para rever e atualizar 
o cadastro imobiliário do IPTU. 
DECISÃO: Diligência na sessão de 01/03/2018. 
 
040/000435/2018 
Inspeção Extraordinária realizada na RIOTUR. 
Objetivo: apurar a legalidade, legitimidade e economicidade do patrocínio do carnaval 
de rua no Município do Rio de Janeiro até o ano de 2020, fechado com a empresa 
Dream Factory. 
DECISÃO: Pela Diligência com Recomendação, na Sessão de 09/08/2018. 
 
040/000414/2018 
Inspeção Extraordinária realizada pela 1.ª Inspetoria-Geral, na IplanRio. 
OBJETIVOS: Verificar as causas da baixa contratação em Atas do Sistema de Registro 
de Preços de bens e serviços de Tecnologia da Informação- TI. 
OBSERVAÇÃO - Relatório em elaboração. 
 
040/000167/2017 
Inspeção Extraordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 
em fevereiros e março de 2017, para apurar se os cancelamentos de empenhos 
realizados em diversos órgãos e entidades do Município, em dezembro de 2016, 
estavam correlacionados a serviços prestados e/ou materiais entregues até 
31/12/2016, e, ainda a forma como as anulações de despesas ocorreram. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário de 10/07/2018. 
 
 
 

10.7. 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 
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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 
2018. 
 

Quadro 9. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 

 

Sigla Órgão Quantidade

RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização 17

SMF Secretaria Municipal de Fazenda 17

SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação 14

PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ 11

RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro 9

CVL Secretaria Municipal da Casa Civil 7

GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do RJ 7

CMRJ Câmara Municipal do Rio de Janeiro 4

SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação 3

RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação 2

RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A 1

Total 92  
 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que 
foram analisados neste ano pelo Plenário: 
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040/004652/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia para reconstrução do 
Restaurante Popular Tia Vicentina em Madureira. 
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 com determinação na Sessão de 22/02/2018. 
 
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, verificou o 
atendimento aos itens solicitados. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 23/01/2018. 
 
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, verificou o 
atendimento aos itens de diligência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 23/01/2018. 
 
040/003762/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2017 da SMUIH 
OBJETO: Execução de 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 opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada ter encaminhado ofício contendo a publicação da revogação da 
licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/08/2018. 
 
040/003678/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial e de equipamentos no Hospital 
Municipal Salgado Filho. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada encaminhar ofício contendo a cópia da publicação da revogação 
da licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/08/2018. 
 
040/003614/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de estudos hidráulicos, projeto 
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básico e projeto executivo para reforço da galeria na Rua Professor Manoel de Abreu; 
derivação do Rio Maracanã; readequação de trecho do Rio Maracanã (próximo à Rua 
Mata Machado) e construção de reservatório RT-1, na Rua Heitor Beltrão - Tijuca - R.A. 
VIII - 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 com determinação na Sessão de 21/08/2018. 
 
040/003605/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial e de equipamentos no Hospital 

Municipal Nossa Senhora do Loreto. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada encaminhar ofício contendo a cópia da publicação da revogação 
da licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/08/2018. 
 
040/003603/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial e de equipamentos no Hospital 
Municipal Maternidade Carmela Dutra. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada encaminhar ofício contendo a cópia da publicação da revogação 
da licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/08/2018. 
 
040/003468/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 da SMUIH 
OBJETO: Execução dos 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. 
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 com determinação em Sessão de 01/02/2018. 
 
040/003464/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 DA GEO-RIO 
OBJETO: Execução de obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de 

blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Travessa Antonina, 

Engenho da Serra e Barão, Jacarepaguá, XVI AR, AP 4.1. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 27/12/2018. 
 
040/003461/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 DA GEO-RIO 
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OBJETO: Execução de obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de 

blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Miséria, Tuiuti, 

Parque Candelária e Morro da Mangueira, Central, Tijuca, VII AR, AP-1. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 27/12/2018. 
 
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. 
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 com recomendação na Sessão de 23/01/2018. 
 
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 do retorno da 
diligência, verificou o atendimento aos itens solicitados. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 01/02/2018. 
 
040/003445/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação dos imóveis registrados no 9º RGI, a seguir descritos: Lote 1 - Av. 

Prefeito Dulcídio Cardoso, s/nº, Barra da Tijuca - terreno designado por Lote 2 do PAL 

44.818 da Av. Canal de Marapendi, matrícula 245.637 e Lote 2 - Av. Jaime Poggi, s/nº, 

Jacarepaguá, Lote do PAL 47.216, matrícula 332.740. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento com determinação e recomendação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
18/12/2018. 
 
040/003402/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação de dois lotes de terreno, do Fundo Especial de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, Registrados no 9º RGI, à Rua Iuri Xavier 

Pereira (Rua Projetada 24), s/nº, Recreio dos Bandeirantes, lote do PAL 22.898, 

matrícula 388.692 e Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Vargem Grande, lote do PAL 

47.694, matrícula 359.428. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento com determinação e recomendação. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
13/12/2018. 
 
040/003357/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da RIOURBE 
OBJETO: Prestação de serviços de conservação (obras e serviços de engenharia) das 
Unidades Escolares da 11ª CRE/SME. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada ter encaminhado ofício contendo a publicação da revogação da 
licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/08/2018. 
 
040/003236/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DA RIOFILME 
OBJETO: Concessão para a prestação de serviços de implantação e gestão do espaço 

cultural denominado Centro de Referência do Audiovisual Carioca - Casas Casadas. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 06/12/2018. 
 
040/003234/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação do imóvel, composto por dois lotes, na Barra da Tijuca, registrados 

no 9º RGI, sendo: Lote 1 - Avenida Jornalista Ricardo Marinho, parte do Lote público 

do PAL 34.115, matrícula 141.932 e Lote 2 - Rua Capitão Jomar Bretas, Lote Público 

do PAL 33.273, matrícula 130.324. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 11/12/2018 e arquivado Ad-Referendum em 20/12/2018. 
 
040/003233/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação do imóvel à Avenida das Américas, s/nº, Barra da Tijuca, lote do 

PAL 37.382, registrado no 9º RGI com a matrícula 100.748. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento com recomendação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2018. 
 
040/002987/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da SMUIH 
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. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 06/03/2018. 
 
040/002961/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação do imóvel situado às Ruas Juquiá, nº 61 e Adalberto Ferreira, nº 

34, Leblon, matrícula nº 66.350 do 2º RGI. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 

arquivamento com recomendação. 

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/10/2018. 
 
040/002894/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 DA SMIH 
OBJETO: Implantação de Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária nas favelas 

denominadas Parque Oswaldo Cruz, Parque Unidos, Morro da Baiana, Morro do Adeus 

e Morro do Piancó, e Fim do Mundo (Vila Rica de Irajá), situadas nos bairros de 

Manguinhos, Pavuna, Alemão e de Acari, respectivamente, Xª, XXVª e XXIXª R.A. - AP 

3. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 

arquivamento com recomendação. 

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/10/2018. 
 
040/002893/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DA SMIH 
OBJETO: Implantação urbanística e fundiária nas áreas de favelas denominadas Vila 

Arará, Parque Heredia de Sá e Parque Horácio Cardoso Franco - Complexo Vila Arará 

e na Favela Vila Cruzeiro/Cascatinha. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 

arquivamento com recomendação. 

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/10/2018. 
 
040/002881/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2018 DA SMF 
OBJETO: Alienação, em único lote, dos remanescentes dos imóveis a seguir descritos, 

localizados em Botafogo, registrados no 3º RGI e desafetados pelo Decreto nº 

39.106/2014: 1- Rua Real Grandeza, nºs 31, 33 e 37, matrícula 26.420; e, 2- Rua Real 

Grandeza, nº 39, matrícula 66.778 e 3- Rua Real Grandeza, nº 43, matrícula 3.599. 
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 01/11/2018. 
 
040/002760/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DA RIOLUZ 
OBJETO: Concessão de serviço público complementar de rede de dados em 
equipamentos compartilhados de iluminação pública do Município do Rio de Janeiro, 
contendo hardware e software, dotados de soluções inteligentes para a modernização, 
otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto em tempo real da 



JANEIRO-DEZEMBRO/2018 

83 

 
 

infraestrutura da Cidade, eficiência energética e sustentabilidade ambiental, utilizando 
tecnologia a LED e o conceito de "Smart City" (Cidade Inteligente). 
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 
27/12/2018. 
OBSERVAÇÕES:  A licitação foi declarada deserta, conforme publicado no Diário 
Oficial do Município de 21/11/2018, pág. 42. 
 
040/002642/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2018 DA SMF 
OBJETO: Concessão para gestão e exploração publicitária nas duas faces dos 35 
(trinta e cinco) equipamentos urbanos de aspersão de água, instalados neste Município, 
com encargo de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, pelo prazo de 
5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, à critério da Administração Pública. 
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 06/11/2018. 
 
040/002574/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Execução dos serviços das obras de canalização da vala que atravessa a 

Rua Comendador Guerra, entre as Ruas Inhumai e Amaral Ornelas - Pavuna - XXV 

R.A. 3.6. 

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a 
RIOÁGUAS promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$13.904.465,56 
para 13.708.854,90, totalizando uma redução de R$195.610,66. 
DECISÃO: O processo foi decidido pela concessão de prazo, na sessão de 14/08/2018. 
 
040/002544/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2018 da SMF 
OBJETO: Concessão de uso do imóvel situado na Avenida Governador Carlos Lacerda 

(LINHA AMARELA), s/nº, no lado direito após a saída do Túnel Engenheiro Raymundo 

de Paula Soares no sentido zona oeste - Jacarepaguá, com atividade de posto de 

serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 

(vinte) anos. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/09/2018. 
 
040/002537/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DA GEO-RIO 
OBJETO: Execução das obras de contenção de encostas localizadas no paredão 
rochoso da Rua General Mariante, nº 88, AR IV, AP-2.1, Parque Guinle, Laranjeiras. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: Pela determinação na Sessão de 27/12/2018. 
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040/002359/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DA CVL 
OBJETO: Contratação de 03 (três) agências de propaganda para prestação de serviços 

de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 

integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 

concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 

externa e a distribuição de publicidade de competência do Município do Rio de Janeiro 

aos veículos e demais meios de divulgação para os órgãos e entidades da 

Administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. 
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 04/12/2018. 
 
040/002289/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 DO PREVI-RIO 
OBJETO: Alienação de 13 (treze) imóveis localizados nos Bairros de Jacarepaguá, 

Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. 
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 11/10/2018. 
 
040/002077/2018, 040/004436/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DA CMRJ 
OBJETO: Prestação continuada de serviços técnicos de manutenção preventiva e 

corretiva da infraestrutura e backbone, das estações clientes e periféricos do parque 

computacional da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, reposição de peças e 

fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços descritos, tais como: 

cabos, tubos, calhas etc. 

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a CMRJ 
promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$3.868.477,76 para R$ 
3.295.525,86, totalizando uma redução de R$572.951,90. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 27/12/2018. 
 
040/002039/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 da RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Execução das obras de canalização dos Rios Tindiba e 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 arquivado com alerta na Sessão de 03/05/2018. 
 
040/002019/2017 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 da SMUIH 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços especiais de 
Trabalho Social em 12 Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida da 
SMHC, ocupados por famílias com renda entre zero a três salários mínimos, inscritas 
e/ou reassentadas. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o 
atendimento aos itens da diligência. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 01/03/2018. 
 
040/002000/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação do imóvel localizado na Rua Afonso Cavalcanti, Lote B.5.4 da 

Quadra B.5 do PAL 41.959 - Cidade Nova. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 31/07/2018. 
 
040/001999/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação dos imóveis municipais, por lote, separadamente: Lote 01, Rua do 
Riachuelo, nº 13, Lapa, matrícula no 2º RGI 55.569 e Lote 02, Avenida Mem de Sá, nº 
25, Lapa, matrícula no 7º RGI 38.980. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, opinou pelo arquivamento, 
após a Jurisdicionada ter encaminhado ofício contendo a publicação da revogação da 
licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/09/2018. 
 
040/001998/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018 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. 

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 arquivado na Sessão de 20/09/2018. 
 
040/001997/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação, em conjunto, de parte dos imóveis, com área total de 12.212,35 
m2, à Avenida Salvador Allende, s/nº, Barra da Tijuca, áreas 5.894,10 m2 e 6.318,25 
m2, matrículas no 9º RGI 358.610 e 358.608, respectivamente. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/07/2018. 
 
040/001970/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DA RIO-ÁGUAS 
OBJETO: Prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de trabalho 
socioambiental, para apoiar as ações do Programa Saneando Para Todos. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
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esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 27/11/2018. 
 
040/001879/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 DA RIOURBE 
OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento e apoio técnico para a Diretoria de 
Planejamento e Projetos, para elaboração de projetos de prédios públicos dos planos 
de obras da PCMRJ, para atender à Orientação Técnica OT- IBR 01/2006. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a 
RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$4.966.799,90 
para R$ 4.790.776,47, totalizando uma redução de R$176.023,43. 
DECISÃO: Pela determinação na Sessão de 27/12/2018. 
 
040/001799/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação dos imóveis, em único lote, situados à Rua do Lavradio, nºs 169 e 
171, Centro, matrículas no 2º RGI 78155 e 27920, áreas 679,09 m2 e 287,16 m2, 
respectivamente. 
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 30/08/2018. 
 
040/001616/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 da RIOURBE 
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Procópio Ferreira em Del 
Castilho. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a 
RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$3.151.843,34 
para R$3.019.369,99, totalizando uma redução de R$132.473,35. 
DECISÃO: O processo foi decidido por determinação com recomendação na Sessão 
de 19/07/2018. 
 
040/001528/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 da RIOURBE 
OBJETO: Execução das obras de recuperação da E.M. Tenente General Napion - 

Complexo da Maré. 

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 decidido pela determinação na Sessão de 19/07/2018. 
 
040/001527/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 da RIOURBE 
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Dr. Joaquim Pimenta - 
Curicica. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
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DECISÃO:  O processo foi decidido por determinação na Sessão de 19/07/2018. 
 
040/001245/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação, em conjunto, de parte dos imóveis à Avenida Salvador Allende, 
s/nº, Barra da Tijuca, áreas 5.894,10 m2 e 6.318,25 m2, com matrículas no 9º RGI 
358.610 e 358.608, respectivamente. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO: Após o recebimento de informações complementares, o processo foi 
arquivado na Sessão de 26/04/2018. 
 
040/001244/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 da SMF 
OBJETO: Alienação do imóvel à Rua Afonso Cavalcanti, lote B.5.4 da quadra B.5 do 
PAL 41.959, Cidade Nova. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/04/2018. 
 
040/001139/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 do PREVI-RIO 
OBJETO: Execução da obra de reforma para instalação de sistemas de segurança e 
combate a incêndio e pânico, sistema de iluminação de emergência, sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas e certificação no CBMERJ, nos Blocos I e II do 
CASS e na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo simples 
arquivamento, após a Jurisdicionada ter encaminhado ofício contendo a publicação da 
anulação da licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/08/2018. 
 
 

10.8. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES 

10.8.1. 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 
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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 2018: 
      
040/004475/2017 
DENUNCIANTE: Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana Ltda. 
DENUNCIADA: CET-RIO 
ASSUNTO: Denúncia cumulada com pedido de Medida Cautelar referente ao Edital de 
Pregão Eletrônico nº 502/2017, da CET-RIO. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo atende aos exatos termos 
do disposto no inciso V do §3º do Art. 1º da Deliberação TCMRJ nº 242, de 27/06/2017, 
com parecer técnico específico da área de informática. 
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, decidiu-se pela Improcedência, na Sessão 
de 10/05/2018. 
 
040/003694/2017 
ASSUNTO: Denúncia da Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e 
Empresários em Remoção, Transporte, Envasamento, Reciclagem de Resíduos 
Sólidos Inertes e Demolições do Estado do Rio de Janeiro - UNI-ENTULHO, neste ato, 
representada pelo Presidente, Sr. Leonardo Amâncio da Costa, por possíveis 
irregularidades no cancelamento de multas e credenciamento junto à Comlurb. 
DECISÃO: conhecimento da presente Denúncia, satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência à 
COMLURB e à UNI-ENTULHO, da decisão final proferida, e o seu consequente 
arquivamento 
 
040/003665/2017 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação de Moradores da Comunidade 
Muzema acerca da paralisação das obras da Clínica da Família destinada a atender a 
comunidade, que se encontra localizada na Avenida Engenheiro Souza Filho em 
Jacarepaguá. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral informou que a paralisação da obra de 
implantação da Clínica da Família na Comunidade Muzema vem sendo acompanhada 
por esta Corte de Contas através do Processo TCMRJ nº 40/001968/2017 - 
Levantamento das Obras Suspensas e Paralisadas nos Órgãos Vinculados à 2ª IGE. 
OBSERVAÇÂO: Arquivado na Sessão de 27/09/2018. 
 
040/003543/2017 
Assunto: Denúncia impetrada pelo Instituto Sessub, requerendo a este Tribunal de 
Contas que fossem 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. 
Decisão: Arquivada com remessa de Ofício em Apartado, conforme Voto n.º 
1.154/2018, proferido em Sessão Plenária de 29.11.2018. 
 
040/003541/2017 
 Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da Subsecretaria de Esportes e 
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Lazer (Subel), da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL), por supostas 
irregularidades nos procedimentos de convocação pública. 
Decisão: Diligência com Recomendação em Sessão Plenária de 10.7.2018, em linha 
com Voto n.º 670/2018, proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro-Relator José de Moraes. 
 
040/003218/2016 
ASSUNTO: Denúncia apresentada pelo Sr. Mateus Brito da Paz, referente a possível 
má gestão administrativa na Lona Cultural Jacob do Bandolim. 
COMENTÁRIOS: a SMC se manifestou por meio do "Ofício S/SUBC n.º 131/2018", de 
03 de agosto de 2018 (fls. 217/219), subscrito pela Senhora Rachel Valença, 
Subsecretária Municipal de Cultura e pelo Senhor Rafael Mello Pinheiro, Coordenador 
de Equipamentos. 
DECISÃO: conhecimento da Denúncia e, no mérito, pela sua improcedência. 
 
040/002988/2017 
Denúncia interposta pelos Senhores Vinicius Cordeiro e José Rogério Bussinger 
Namen, em face da Subsecretária de Bem Estar Animal à época, Sra. Suzane 
Therezinha Rizzo Dinelli, e, eventualmente, da Secretaria Municipal da Casa Civil, 
contra supostas ilegalidades em contratação direta emergencial realizada pela 
Subsecretaria, no âmbito do Programa Bicho Rio. 
COMENTÁRIO: Baixado em diligência em Sessão Plenária de 5.6.2018, em linha com 
Voto n.º 546/2018, proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro-Relator José de Moraes. 
 
040/002603/2018 
ASSUNTO: Denúncia apresentada pela Sra. Deputada Enfermeira Rejane de possível 
irregularidade na prestação de serviços previstos no Contrato n.º 34/2015 celebrado 
entre o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
e a Organização Social Instituto Gnosis. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral encaminhou o presente processo à SMS para 
a manifestação, acerca dos pontos levantados na denúncia 
DECISÃO: Pela Diligência e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão de 09/10/2018. 
 
040/001516/2018 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, 
Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de 
Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro - UNI-Entulho, quanto a supostas 
irregularidades referentes ao credenciamento das empresas Global Serviços de Coleta 
de Entulhos Ltda. e Eko Global Soluções Ambientais e Transporte de Resíduos e 
Locação Eireli, sem os requisitos exigidos pela Portaria COMLURB nº 38 de 29 de junho 
de 2017 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu realizar diligência, com fundamento no 
§1º do art. 112 c/c §2º do art. 154 do Regimento Interno/TCMRJ, para que, no prazo 
previsto na citada norma, a Comlurb se pronuncie acerca da denúncia exposta às fls. 
03/18. 
DECISÃO: Pela diligência na Sessão Plenária de 07/08/2018. 
 
040/001334/2018 
Notícia de Fato nº 006382.2017.01.000/9, a qual narra fatos sobre possível prática de 
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crime contra a organização do trabalho, previsto no artigo 197, inciso I, do Código 
Penal. 
COMENTÁRIO: Baixado em diligência em Sessão Plenária de 22.5.2018, em linha com 
Voto n.º 380/2018, proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Luiz Antônio Guaraná. 
 
040/000919/2018 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Sr. Vereador Tarcísio Motta, de possível 
irregularidade na contratação do 3º Termo Aditivo nº 01/2018 ao Contrato nº 06/2014, 
assinado em 31/01/2018, entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), e a empresa PricewaterhouseCoopers 
(PwC), publicado no Diário Oficial de 06/02/2018. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu o encaminhamento do presente 
processo à SMTR para que esta se manifeste sobre a possível irregularidade, em razão 
da contratação de estudo de fluxo de caixa e cálculo da tarifa de ônibus com base em 
dados financeiros não auditados, descumprindo o art. 2º, inciso V, do Decreto nº 
38.276/2014. 
DECISÃO: Por diligência, para os fins propostos pela 6ª IGE, em sessão Plenária de 
17/04/2018. 
 
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 Arquivamento do processo na Sessão de 03/05/2018 
 
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. 
DECISÃO: Decidiu-se pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência na 
Sessão de 30/10/2018 
 
 
 

10.8.2. CONSULTAS 

      
040/004654/2017 
ASSUNTO: Consulta por parte da suplente do Presidente da Comissão de Qualificação 
de Organizações Sociais (COQUALI) acerca de informações sobre a existência de 
procedimento de auditoria, tomadas de contas ou qualquer outra forma de apuração 
envolvendo a Organização Social UNIR Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 141/2018, de 27/03/2018, foi 
encaminhada cópias dos processos nº 40/006261/2013 e nº 40/003430/2015, 
apresentadas pela 4ª IGE. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação nesta Corte. 
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040/000219/2018 
ASSUNTO: Consulta por parte do Exmo. Sr. Subsecretário de Planejamento e Gestão 
da SMASDH, para orientar a Secretaria sobre as medidas que deverão ser adotadas 
visando o saneamento de pendências no processo administrativo nº 08/003.085/2014. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP nº 277/2018, de 20/02/2018, foi 
dado ciência ao Sr. Subsecretário que, por se tratar de questionamento sobre caso 
concreto e originário de pessoa não elencada pela LOTCMRJ, entendeu a Corte pelo 
não conhecimento da matéria e arquivamento dos autos. 
DECISÃO: Pelo não Conhecimento e Arquivamento, conforme Sessão do Plenário de 
20/02/2018, Voto nº 172/2018, JMCN. 
 
008/003184/2018 
Consulta formulada pelo Subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SMASDH), Sr. Fernando 
David Fliess Barbosa, na qual se requer do Tribunal de Contas do Município a 
elaboração de resposta quanto à excepcionalidade da dispensa de prestação de contas 
da Rede Histórica Conveniada - RHC. 
DECISÃO: Pelo não conhecimento e arquivamento dos autos em 29/10/2018. 
 
 

10.8.3. REPRESENTAÇÕES 

      
040/004697/2017 
REPRESENTANTE: Innove Tecnologia e Representações Ltda. - ME 
REPRESENTADA: TCMRJ 
ASSUNTO: Alegação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico nº 036/23017 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela 
improcedência. 
DECISÃO: Pela improcedência na Sessão de 07/06/2018. 
 
040/004599/2017 
REPRESENTANTE: Líbano Serviços de Limpeza Urbana, Construção Civil Ltda. 
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito. 
ASSUNTO:  Indicação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 534/2017, visando a prestação de serviços de limpeza de prédio, 
mobiliário e equipamentos escolares da SME da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela 

diligência da Representação. 

DECISÃO: Pela diligência com determinação na Sessão de 02/10/2018. 
 
040/004573/2017 
REPRESENTANTE: Soluções Serviços Terceirizados EIRELI. 
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito. 
ASSUNTO:  Indicação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 534/2017, visando a prestação de serviços de limpeza de prédio, 
mobiliário e equipamentos escolares da SME da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela 
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procedência da Representação. 

DECISÃO: Pela diligência com determinação na Sessão de 02/10/2018. 
 
040/003864/2015 
REPRESENTANTE: Via Rio Participações Ltda. 
REPRESENTADA: SECPAR 
ASSUNTO: Indicação de irregularidades no Edital de Concorrência Pública SECPAR 
nº 11/2015 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento da Representação. 
DECISÃO: Pelo simples arquivamento na Sessão de 19/04/2018. 
 
040/003863/2017 
REPRESENTANTE: Alma Arquitetura e Construção Eireli 
REPRESENTADA: RIOURBE 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidades nos Editais de Licitação por Concorrência nº 
01/2017 e por Tomada de Preços nºs 006/2017 e 007/2017 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela 
improcedência e pelo sobrestamento da Representação. 
DECISÃO: Pela improcedência com determinação e sobrestamento na Sessão de 
14/06/2018. 
 
040/003797/2016 
REPRESENTANTE: Sociedade Beneficente Caminho de Damasco 
REPRESENTADA: SMS 
ASSUNTO: Convocação Pública nº 005/2016 realizada pela SMS. 
COMENTÁRIOS: ratificou-se a proposição quanto a anulação dos atos praticados no 
âmbito da Convocação Pública nº 05/2016, submetendo ao crivo do Exmo. Sr. 
Conselheiro Relator a solicitação formulada pela SMS quanto à prorrogação do prazo 
para conclusão da mencionada Tomada de Contas Especial tendo por objeto a 
execução do Contrato de Gestão nº 04/2016 
DECISÃO: Pela determinação, na Sessão de 30/10/2018 (com data limite 12/01//2019). 
 
040/003559/2018 
REPRESENTANTE: PROGEN - Projetos Gerais e Engenharia Ltda. 
REPRESENTADA: RIO-ÁGUAS 
ASSUNTO: Suposta desclassificação indevida no curso da Tomada de Preços n.º 
001/2018. A irregularidade consistiria na desclassificação da representante, com 
fundamento na inexequibilidade da proposta, apesar de o preço por ela ofertado ser 
manifestamente superior aos parâmetros fixados no item 13.8 do Edital. 
OBSERVAÇÃO: A 2ª IGE entendeu que deveria ser dada ciência à Representante do 
resultado da análise preliminar do corpo técnico, ciência à Jurisdicionada para que, 
querendo, pudesse responder às questões suscitadas pela Representante, em respeito 
ao Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório e sugeriu que fosse 
determinada a Suspensão Cautelar da Tomada de Preços RIOÁGUAS n.º 001/2018. 
DECISÃO: Decisão Ad-Referendum - 10/01/2019 - Pela adoção de Medida Cautelar 
(art. 246/RI - TCMRJ) - Relato Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni. 
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040/003381/2017 
Representação interposta pelo Sindicato dos Operadores de Tráfego e Guardadores 
de Veículos do Brasil (SINDOTGUAVE) em face do Aviso de Seleção SPA/AS n.º 
07/2017 empreendido pela Comissão Especial de Licitação da Superintendência de 
Patrimônio Imobiliário. 
Decisão: Pela improcedência da Representação, com o consequente arquivamento dos 
autos, após a ciência do Representante, em Sessão Plenária de 03.07.2018. 
 
040/003316/2018 
REPRESENTANTE: AREATEC Tecnologia e Serviços Ltda. 
REPRESENTADA: SMTR 
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE nº 

554/2018 da SMTR, cujo objeto é contratação dos serviços de gestão da 

comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para 

estacionamento rotativo nas vias públicas. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou para 

que o presente processo tramite conjuntamente com o processo nº 040/0043/2019, que 

traz a minuta do texto editalício e tramita nesta Corte de Contas ainda sem decisão 

definitiva. 

DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por parcial procedência da Representação 

na Sessão de 27/12/2018. 

 
040/003180/2018 
REPRESENTANTE: SPLICE Indústria, Comércio e Serviços Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio 
ASSUNTO: Representação, com pedido de liminar, sobre possíveis irregularidades no 
edital do Pregão Eletrônico n.º 455/2018, da CET-Rio, marcado para 12/11/2018, e que 
tem por objeto a prestação de serviços de engenharia para a manutenção e 
implementação de sinalização gráfica horizontal. 
COMENTÀRIOS: A 6ª IGE sugeriu a adoção de medida cautelar, tendo em vista 
fundado receio de grave lesão ao direito alheio, visando suspensão do presente 
certame na fase em que este se encontrar. 
DECISÃO: pelo conhecimento da Representação, uma vez que foram satisfeitos os 
requisitos de admissibilidade, e no mérito, pela sua improcedência, com revogação da 
Medida Cautelar, deferida em 14/11/2018, e consequente ARQUIVAMENTO dos autos, 
em Sessão Plenária de 06/12/2018. 
 
040/003136/2017 
REPRESENTANTE: Primeiro Time Informática Ltda. - EPP 
REPRESENTADA: IPP 
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no julgamento do Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços IPP nº 261/2017 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento e, no mérito, pela improcedência da Representação. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência na Sessão de 
05/04/2018. 
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040/003115/2017 
REPRESENTANTE: Trivale Administração Ltda. 
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito 
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 de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência e pela audiência na Sessão de 
11/12/2018. 
 
040/002936/2017 
REPRESENTANTE: Wise Food Alimentação EIRELI - ME 
REPRESENTADO:  GBP 
ASSUNTO: Alegação de suposta ilegalidade no Edital de Licitação por Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 0190/2017-SUBSC, objetivando 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 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento com determinação e recomendação da representação. 
DECISÃO: Pelo arquivamento na Sessão de 06/03/2018. 
 
040/002635/2017 
Representação, fundada no art. 113, §1º, da Lei nº 8.666/1993, na qual a empresa 
Savior Medical Service 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. 
Decisão: Pela improcedência da Representação, com o consequente arquivamento dos 
autos, após a ciência do Representante, em Sessão Plenária de 31.7.2018. 
 
040/002630/2017 
REPRESENTANTE: Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro 
REPRESENTADA: RIO-ÁGUAS 
ASSUNTO: Indicação de imperfeições no Edital de Licitação por Concorrência RIO-
ÁGUAS nº 002/2017 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por 
expedição de ofício à Representada para o exercício do direito de defesa. 
DECISÃO: Pelo arquivamento com alerta na Sessão de 03/05/2018. 
 
040/002455/2018 
REPRESENTANTE: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos 

Hospitalares Ltda. 

REPRESENTADA: RIOSAÚDE. 
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ASSUNTO:  Indicação de ilegalidade no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

295/2018 da RIOSAÚDE, objetivando aquisição de tiras reagentes para glicose de uso 

hospitalar. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por 

envio de ofício à Representada para o exercício do direito de defesa. 

DECISÃO: Pela diligência na Sessão de 01/11/2018. 
 
040/002422/2018 
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda. 
REPRESENTADA: SECONSERMA 
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

241/2018 da SECONSERMA, cujo objeto é serviços de apoio à manutenção de 

logradouro na área das I, II e XXI  RAs - AP I, e,  IV e V RAs - AP 2. 

COMENTÁRIOS: A Representada encaminhou ofício contendo esclarecimentos em 

resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 

DECISÃO: Pela improcedência na Sessão de 30/10/2018. 
 
040/002003/2018 
Representação em face da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, promotora 
do Pregão Eletrônico n.º 294/2018. Impugnação de edital. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de remoção de veículos através de 
reboques, operação e gerenciamento de depósitos apoiados por sistemas 
automatizados e realização de leilões públicos. Período de 24 (vinte e quatro) meses 
Decisão: Baixado em diligência em Sessão Plenária de 30.8.2018. 
 
040/002002/2018 
Representação em face da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, promotora 
do Pregão Eletrônico n.º 294/2018. Impugnação de edital. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de remoção de veículos através de 
reboques, operação e gerenciamento de depósitos apoiados por sistemas 
automatizados e realização de leilões públicos. Período de 24 (vinte e quatro) meses 
Decisão: Baixado em diligência em Sessão Plenária de 30.8.2018. 
 
040/001945/2017 
REPRESENTANTE: Sr. José Marcos Szuster 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE/SRP SMS nº 621/2016 
COMENTÁRIOS: foi sugerido o conhecimento da presente representação para, no 
mérito, considerá-la improcedente, dando ciência ao órgão e à empresa autora do 
presente expediente 
OBSERVAÇÃO: processo em tramitação 
 
040/001556/2018 
REPRESENTANTE: KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para a Saúde 
Ltda. 
REPRESENTADA: SMS 
ASSUNTO: Prestação de Serviços de cessão de uso de equipamentos com serviço de 

assistência técnica e assessoria científica com fornecimento de insumos, sendo este 
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de uso contínuo, para tratamento com terapia de pressão negativa nos Serviços de 

Cirurgia dos Hospitais da Rede Municipal do RJ. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: Pelo não provimento da Representação, por determinação e expedição de 
ofício à SMS na Sessão de 11/12/2018. 
 
040/001393/2018 
REPRESENTANTE: Empresa Laquix Comércio e Serviços Eireli 
REPRESENTADA: Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GMRJ 
ASSUNTO: possíveis irregularidades apontadas no Edital de Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n.º 141/2018 para prestação, à Guarda Municipal do Rio de Janeiro 
- GMRJ, de serviço de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de 
obra, insumos, materiais de limpeza, materiais de higiene e equipamentos pelo período 
de 12 meses. 
COMENTÀRIOS: A 6ª IGE sugeriu determinação para que a Guarda Municipal do Rio 
de Janeiro adeque o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2018, 
providenciando a retirada dos itens E.14 e 21.5.5. 
DECISÃO: Determinação nos termos propostos pela 6ª IGE, com encaminhamento de 
ofício em apartado à Laquix Comércio e Serviços Eirelli, para ciência da decisão final 
proferida, e posterior arquivamento dos autos em Sessão Ordinária de 23/08/2018. 
 
040/001353/2018 
REPRESENTANTE: Dimpi Gestão em Saúde Ltda. 
REPRESENTADA: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 
ASSUNTO: Representação contra suposta ilegalidade correspondente ao chamamento 
público para participação de pesquisa de mercado objetivando contratação emergencial 
realizada por meio de processo administrativo n° 09/200061/2018. 
DECISÃO: Diligência, Sessão Ordinária de 10/07/2018, Voto nº 749/2018, IMS. 
 
040/001128/2018 
REPRESENTANTE: Conttato Consultoria e Gestão Empresarial - Eireli. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação (SME) 
ASSUNTO: Possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 535/2017 e na 
contratação emergencial realizada em seguida. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE sugeriu a baixa dos autos em diligência para que a SME se 
manifeste, em exercício aos direitos do contraditório e ampla defesa, quanto a todas as 
questões apresentadas na petição inicial da Representante. 
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência por cópia na Sessão de 24/05/2018 
 
040/000876/2018 
Representação interposta pelo Senhor Subsecretário de Esportes e Lazer, com base 
em denúncia apresentada ao Órgão pelo Senhor Edmar Gomes da Silva Júnior (ex-
membro do Conselho de Administração do Iidep), em face do Presidente do Instituto de 
Integração Desenvolvimento Estudantil Profissional - Iidep, Senhor Sidney Luiz dos 
Santos Oliveira (Representado), por supostas irregularidades nas licitações que 
menciona 
Decisão: O processo foi sobrestado, com envio de ofício, na Sessão de 13/12/2018. 
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040/000492/2018 
REPRESENTANTE: Clínica Nova Guanabara 
REPRESENTADA: SMS 
ASSUNTO: Pedido de Medida Cautelar referente a Resolução nº 3562/2018, contra ato 
administrativo da SMS que a descredenciava do fornecimento do serviço de fisioterapia 
COMENTÁRIOS: Instrução favorável a conhecer da representação e, no mérito, dar-
lhe provimento, no sentido de restabelecer a execução do contrato nº 129/16 e demais 
medidas correlatas 
DECISÃO: Pela adoção de medida cautelar na Sessão Plenária de 06/02/2018 
 
040/000449/2018 
REPRESENTANTE: TALENTECH - Tecnologia Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO 
ASSUNTO: possível falha formal na elaboração do Edital de Pregão Eletrônico nº 
784/2016. O objeto do Pregão é referente à prestação de serviços de locação de 
equipamentos voltados à segurança viária. A Representante alega que os orçamentos 
apresentados para embasar o processo licitatório não refletem a realidade do mercado, 
o que fundamenta, na visão da requerente, a suspensão e retificação do Torneio em 
questão. 
COMENTÀRIOS: A 6ª IGE sugeriu o não conhecimento da presente representação, por 
não se encontrarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no caput do 
art. 199 e parágrafo único do art. 201, ambos do Regimento Interno/TCMRJ, c/c o art. 
113 §1º da Lei n.º 8.666/1993. 
DECISÃO: O Tribunal, em 09/08/2018, decidiu pela não admissibilidade da 
Representação em exame, com o consequente arquivamento dos autos. 
 
040/000448/2018 
REPRESENTANTE: TALENTECH - Tecnologia Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-Rio 
ASSUNTO: suposta irregularidade e/ou vícios que ensejam o comprometimento à 
continuidade legal da licitação referente ao Edital do Pregão Eletrônico CET-RIO n.º 
004/2018, com pedido de Medida Cautelar. 
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE opinou pela admissibilidade da presente Representação, 
com fulcro no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 1º, inciso XIII, do Regimento 
Interno do TCMRJ, uma vez que foram atendidos os requisitos aplicáveis à espécie 
para, no mérito, considerá-la improcedente, em virtude de não terem sido provados os 
fatos ora alegados pelo Representante. 
DECISÃO: O Plenário do TCMRJ decidiu, em 17/04/2018, pela Admissibilidade da 
Representação em referência, e, no mérito, por sua Improcedência. 
 
 

10.9. 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. 
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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: 
      
040/003352/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia 
de inteiro teor do processo n.º 40/004.068/2017 e seus apensos, que trata do relatório 
de Inspeção Ordinária na SMASDH e no Convênio n.º 122/2014. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/533/2018, de 04.12.2018. 
 
040/003348/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de 
solicitação de cópia de inteiro teor do processo nº 40/100.389/2018. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria forneceu a cópia do referido processo, tendo sido 
remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/556/2018, de 19.12.2018. 
 
040/003298/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ para 
que esta Corte adote as medidas requeridas com respeito à mudança do cálculo do 
duodécimo - Processo nº 659/2017. Divergência entre a SMF e a Diretoria de Finanças 
da CMRJ quanto a valores de duodécimos repassados à CMRJ 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento efetuou os 
cálculos, apurando as diferenças de duodécimos a serem repassados pela Secretaria 
Municipal de Fazenda, propondo envio de cópia da Instrução, por meio de ofícios 
apartados aos órgãos: Secretaria Municipal de Fazenda, Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, Secretaria Municipal da Casa Civil, Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral 
do Município e Procuradoria Geral do Município, além do arquivamento do Processo. 
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no Mérito, por sua Procedência, com Determinação 
na Sessão Ordinária do Plenário em 19/06/2018. 
 
040/002937/2018 
ASSUNTO: Através do Ofício GP nº 1.280/RI da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
datado de 30 de setembro de 2018, foi encaminhado para esta Corte de Contas o 
Requerimento de Informações nº 1.128/2018 do Vereador Prof. Célio Luparelli, com 
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fulcro no art. 56, XII, da Lei Orgânica deste Município, solicitando informações a 
respeito de obras suspensas e paralisadas no âmbito da PCRJ. 
COMENTÁRIOS: Foi encaminhada, via ofício nº TCM/GPA/SCP 00483/2018, cópia da 

informação apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de 

Contas - 2ª IGE, acompanhada da documentação que a instrui, em mídia digital, 

representada pelo Relatório de Auditoria Operacional realizada em 2017 para 

Levantamento das Obras Suspensas e Paralisadas nos Órgãos Vinculados à 2ª IGE, 

seus Anexos e o Voto nº 106/2018 - FGP, concernentes ao Processo nº 

40/001968/2017. 

 
040/002611/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de realização 
de Inspeção Extraordinária na Rede Pública de Saúde. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação interna. 
 
040/002078/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Otoni de Paula, de 
informações relativas ao relatório produzido pelo TCMRJ sobre o Sistema de 
Regulação do Município do Rio de Janeiro (SISREG). 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00379/2018, de 08.08.2018. 
 
040/001809/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rocal, através do 
Requerimento de Informações nº 1030/2018, de informações acerca do Contrato da 
Secretaria Municipal de Educação e a empresa Total Clean, bem como sobre o 
pagamento dos funcionários da referida empresa. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas pelo 
Senhor Vereador Rocal acerca dos contratos celebrados entre a SME e a empresa 
Total Clean Comércio e Serviços EIRELI ME, bem como relatou o informado pela SME 
em relação ao pagamento de salários, benefícios e tributos da referida empresa, tendo 
essas informações sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00337/2018, 
de 18/07/2018. 
 
040/001656/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rocal, através do Ofício GP 
nº 1086/RI, de informações acerca do Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, 
Oportunidades e Saúde - INATOS e de relatório produzido por inspeções realizadas 
por esta Corte de Contas que tratem das condições de trabalho dos funcionários da 
referida ONG. Ademais, solicita informações sobre possíveis impactos financeiros para 
o Município da contratação desses funcionários e sobre cobranças à SME quanto à 
realização de Concurso Público para supressão da carência de pessoal. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas pelo 
Senhor Vereador Rocal, versando sobre os questionamentos referentes ao Instituto 
Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidades e Saúde - INATOS, anteriormente 
denominado Centro Comunitário Lídia dos Santos - CEACA VILA, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00384/2018, de 09/08/2018. 
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040/001508/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Vereador Sr. Fernando William através do 
Requerimento de Informação nº 961/2018 encaminhado pelo Ofício GP nº 1045 / RI 
datado de 17/05/2018, do relatório de obras inacabadas no MRJ. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, contidas no processo 
nº 040/1968/2017, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/0274, 
de 06.06.2018. 
 
040/001281/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rafael Aloisio Freitas, de 
cópia do relatório da última Inspeção realizada no Hospital Municipal Lourenço Jorge. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as cópias, tendo sido remetidas por 
meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/231/2018, de 11/05/2018. 
 
040/001167/2017 
ASSUNTO: Solicitação referente ao Ofício GVPP 016/2017, de 20.3.2017, do Gabinete 
do Exmo. Senhor Vereador Paulo Pinheiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao 
Exmo. Senhor Presidente desta Corte de Contas (remetido mediante o Ofício GP n.º 
10-258/2017, de 30.3.2017, do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro ao Exmo. Senhor Presidente do TCMRJ), no qual é solicitada a "realização 
de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA no âmbito do Contrato de Concessão de Uso e 
Fruição do Estádio Nilton Santos, firmado entre o Município do Rio de Janeiro e a 
Companhia Botafogo S.A 
Decisão: Arquivado com remessa de Ofício em apartado e determinação em Sessão 
Plenária de 23.10.2018. 
 
040/000912/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura 
através do Requerimento de Informações nº 817/2018, do fornecimento de cópia do 
relatório de auditoria sobre os projetos interrompidos pelo Executivo Municipal. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/119/2018, de 16/03/2018. 
 
040/000616/2018 
ASSUNTO: Solicitação de Inspeção Extraordinária, por parte do Exmo. Sr. Vereador 
Paulo Pinheiro, no âmbito dos contratos firmados entre o Município do Rio de Janeiro 
e a empresa Ponto Express Logística Ltda. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu informações sobre o assunto, tendo 
sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP nº 140/2018, de 27/03/2018. 
DECISÃO: O processo encontra-se em tramitação interna nesta Corte. 
 
 
 

10.10. 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. 

 
      
040/008552/2012 
ASSUNTO: Foi encaminhada, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela de 
Proteção à Educação da Capital, através do Ofício 1ªPJTCPEC/1.201/2012, cópia do 
Inquérito Civil nº 498/2012, para ciência desta Corte de Contas e adoção das 
providências que vierem a ser consideradas cabíveis. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/155/2018, de 10/04/2018, foi 
complementada informação e documentação anteriormente enviada a esse Parquet, 
com cópia de informação atualizada prestada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, acompanhada da documentação que a instrui, 
representada por mídia digital contendo cópia de inteiro teor do processo nº 
40/002567/2013. 
 
040/004547/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, através do ofício 3º PJCID nº 19/2018 de 07/02/2018 (Inquérito Civil MPRJ 
nº 2017.01174476), de informações acerca da existência de eventual processo 
instaurado sobre a contratação da sociedade empresária Engetécnica Serviços e 
Construções Ltda., para execução de obra do Velódromo Olímpico. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/108/2018, de 09/03/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/004179/2013 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 1678/13 - IC 
573/13, de 29/11/2013, para que seja informado se o relatório do Programa de Visitas 
envolvendo a unidade escolar Marechal Alcides Etchegoyen, integrante da 8.ª CRE, foi 
concluído e, em caso positivo, solicita a sua remessa à Promotoria de Justiça. 
COMENTÁRIOS: Em atenção aos termos do Ofício acima em referência, oriundo da 
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, a 3ª 
IGE, por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00399/2018, complementa informações e 
documentações anteriormente enviadas a esse Parquet acerca da gestão da Secretaria 
Municipal de Educação na referida CRE, abrangendo a Escola Municipal Marechal 
Alcides Etchegoyen. 
 
040/004038/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 

- Capital, de informações Contrato nº 02/2011, celebrado entre a então Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil e a Organização Social Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde, para operacionalização, apoio e execução, de atividades e serviços de 
saúde no âmbito da Estratégia de Saúde da Família, na A.P. 5.1. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0353/2018, de 25.07.2018, foi 

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
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Externo, dizendo sobre os processos nºs. 40/004255/2015, 40/004256/2015, 
40/000264/2017 e 40/004574/2016, ainda sem decisão, os quais são apensos do processo 
40/003070/2011, que no âmbito desta Corte de Contas trata do Contrato nº 02/2011. 
 
040/003524/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Saúde da Capital, de informações a respeito do processo nº 40/000129/2018 - Visita 
Técnica na AP 4.0 -, e outras informações de gastos do município na estratégia de 
saúde da família. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/557/2018, de 19.12.2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003449/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca da existência de processos 
referentes aos contratos celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com as 
empresas Angels Serviços Terceirizados Ltda., Blessing Análises Clínicas e Anatomia 
Patológica Ltda. e Sistema de Emergência Médica de Brasília Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/555/2018, de 19.12.2018, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 4ª IGE. 
 
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/205/2018, de 08/05/2018, em 
resposta aos Ofícios MPE/5ªPJCID/171, de 16/04/2018 e MPE/GAB/TC/524, de 
20/04/2018, foi encaminhada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo cópia 
integral do processo 40/135/2012 que trata da análise do Contrato nº 202/2011, firmado 
em 23/11/2011, entre o Município do Rio de Janeiro, através da então Secretaria 
Municipal de Assistência Social, e o Instituto de Ação Social e Desenvolvimento 
Sustentável Costa Verde. 
 
040/003127/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Proteção à Educação da Capital, por meio dos Ofícios GAB/TC nº 1327/18 e 
1ªPJTCPEC/528/2018, de informações acerca do Relatório Consolidado do Programa 
de Visitas às Escolas, referente ao exercício de 2017. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00525/2018, de 28/11/2018, foi 
encaminhada cópia do Relatório supracitado, referente ao processo TCMRJ nº 
40/100335/2018. 
 
040/003124/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações acerca do processo 40/0814/2013. 
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COMENTÁRIOS: Através dos ofícios nº TCM/GPA/SCP/510/2018, de 07.11.2018 e nº 
TCM/GPA/SCP/4/2019, de 03.01.2019, foi encaminhada informação apresentada pela 
4ª IGE. 
 
040/002986/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações acerca dos últimos movimentos dos processos que 
tratam do Contrato de Gestão n.º 16/2015. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/492/2018, de 23.10.2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo. 
 
040/002985/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Proteção à Educação da Capital, por meio dos Ofícios GAB/TC nº 1247/18 e 1ª 
PJTCPEC/512/2018, de informação acerca das escolas visitadas por esta Corte de 
Contas que não possuíam o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00487/2018, de 22/10/2018, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 3ª IGE, contendo parte do Relatório 
Consolidado do Programa de Visitas às Escolas deste TCMRJ, referente ao exercício 
de 2017, bem como a relação das Unidades Escolares Visitadas, identificadas por não 
possuírem o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
040/002869/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de cópia dos processos referentes a análise de regularidade dos Convênios 
n.º 06/2012 e 07/2012, celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
- SMSDC e a Associação Marca para Promoção de Serviços - A Marca. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/471/2018, de 09.10.2018, foi 
encaminhada cópia dos processos apresentados 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 71/2018 de 27/02/2018 (Inquérito Civil MPRJ 
nº 2016.00696972), de informações acerca da existência de decisão definitiva do 
Processo 40/2481/2016, bem como naqueles instaurados para apurar os quatro termos 
aditivos assinados em decorrência do Contrato nº 03/2016 (40/2521/2016, 
40/3200/2016, 40/3974/2016, 40/537/2017). 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/123/2018, de 19/03/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/002715/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, nos termos da solicitação da Ilma. Promotora de Justiça Rosana Barbosa 
Cipriano Simão, constante do Ofício nº 1ª PJCID 842/2018, de informações acerca de 
eventuais processos administrativos instaurados nessa Corte de Contas, para análise 
dos contratos administrativos nº 123/2003, 48/2003 e 05/2005, referentes a execução 
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da obra da orla das Praias do Pontal e da Macumba. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0461/2018, de 01.10.2018, foi 
encaminhada cópia acerca de eventuais processos administrativos instaurados nessa 
Corte de Contas, para análise dos contratos administrativos nº 123/2003, 48/2003 e 
05/2005, referentes a execução da obra da orla das Praias do Pontal e da Macumba. 
 
040/002575/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 4ª 

Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, de cópia do Parecer Técnico, 

caso existente, para melhor compreensão da dimensão das obras contratadas e 

efetivamente realizadas em decorrência da assinatura do contrato nº 10/2011 assinado 

entre a empresa Dimensional Engenharia e a Secretaria Municipal de Habitação. 

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00464/2018, de 03.10.2018, foi 

encaminhada cópia da informação e documentação apresentada pela 2ª IGE. 

 
040/002573/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Grupo de Atuação Especializada no Combate à 
Corrupção - GAECC do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia de 
relatórios de inspeção ou auditoria especial nos seguintes contratos, todos da SMS: 
778/05; 782/05; 293/05; 781/05; 784/05; 183/06; 504/06; 312/06; 097/07; 053/07; 
1253/07; 114/07; 1421/07; 1380/07; 051/08; 704/08; 1076/08; 435/08; 1165/08; 
1406/08; 303/09; 233/09; 560/09; 234/09. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0426/2018, de 12.09.2018, foi 

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 

Externo, dizendo que no âmbito desta Corte de Contas não foram identificados processos 
concernentes a inspeções ou auditorias, até a presente data, abrangendo os Contratos 
mencionados no expediente. 
 
040/002571/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações acerca do processo nº 040/000.492/2018, referente ao 
contrato 129/2016. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0462/2018, de 01.10.2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta 

Corte de Contas, acompanhada de cópia do processo 40/000.492/2018, que tem por objeto 

Representação com Medida Cautelar, referente à Resolução nº 3562/2018, da Secretaria Municipal de 

Saúde. 
 
040/002570/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde, de informações e documentos relacionados às inspeções e auditorias efetuadas 
por esta Corte nos contratos de gestão celebrados pela SMS com organizações sociais. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0441/2018, de 20.09.2018, foi 

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, acompanhada da 
documentação que a instrui, em 02(duas) mídias digitais, contendo cópia dos arquivos 
digitalizados, até a última decisão plenária, dos processos mencionados na referida 
instrução, relativos à inspeções e auditorias realizadas por esta Corte de Contas em 
Contratos de Gestão celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com Organizações 



JANEIRO-DEZEMBRO/2018 

105 

 
 

Sociais. 
 
040/002286/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, 
de informações acerca dos convênios 98/10, 126/11, 127/11, 165/12, 166/12, 110/13, 
111/12,140/14 e 141/14, celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
Creche Meus Primeiros Passos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00400/2018, de 21/08/2018, foi 
encaminhada a cópia da informação solicitada pelo Parquet apresentada pela 3ª IGE, 
acerca dos Convênios firmados entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro 
Educacional Azevedo Lima/ Creche Comunitária Meus Primeiros Passos objetivando a 
transferência de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PNAE/FNDE/MEC. 
 
040/002285/2018 
ASSUNTO: Através do Ofício 1ª PJCID nº 0703/2018, de 30/07/2018, oriundo da  1ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital e  visando instruir o 
Procedimento Preparatório 2018.00624444, foi solicitado a esta Corte de Contas que 
informasse acerca da instauração de eventuais processos administrativos para análise 
dos contratos administrativos: Termo de Reconhecimento de Dívida nº 01/2018 firmado 
entre a RIOURBE - Empresa Municipal de Urbanização e a empresa Fábio Bruno 
Construções Ltda. e o Contrato nº 02/2018, firmado entre a SMUIH - Secretaria 
Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação e a empresa Fábio Bruno 
Construções Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0403/2018, de 22.08.2018, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, informando que os termos estão autuados como 40/001033/2018 e 
40/001829/2018. 
 
040/002284/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, 
de informações acerca do processo de prestação de contas referente ao Convênio nº 
90/2010, celebrado entre a SMS e a Instituição A Minha Casa. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0411/2018, de 29.08.2018, foi 

informado que não há processo no âmbito desta Corte de Contas, versando sobre 

análise de prestação de contas, total ou parcial, referente ao Convênio nº 90/2010, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Instituição A Minha 
Casa. 
 
040/002162/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria Geral da República - 2ª Região, 
constante do Ofício nº 2.302/2018/PRR 2ª Região (ABPF nº 112/18), no qual solicitou 
a este Tribunal de Contas informações sobre a existência de eventuais procedimentos 
de apuração de irregularidades nas obras do Velódromo Olímpico e do Centro Olímpico 
de Hipismo, realizadas pelas pessoas jurídicas ENGETÉCNICA Serviços e 
Construções Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0387/2018, de 10.08.2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle 
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Externo desta Corte de Contas, acompanhada da documentação que a instrui em mídia 
digital. 

 
040/002107/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de cópia dos processos: 40/002415/2012, 40/001272/2015, 40/006201/2016 
e 40/000563/2018. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00386/2018, de 09.08.2018, 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 digital, representada por cópia dos processos nº 
40/002415/2012, nº 40/001272/2015 e seu apenso nº 40/006201/2016, relativos ao 
Contrato nº 117/2011. 
 
040/002106/2018 

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - 
Capital, acerca de eventuais processos administrativos instaurados nesta Corte de 
Contas para análise dos contratos administrativos firmados entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e a firma Osteossintex Material Hospital Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00378/2018, de 08.08.2018, foi 

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE dizendo que a matéria 
objeto da solicitação desse Parquet, no âmbito desta Corte de Contas, está sendo 
tratada no processo nº 40/003295/2017, que cuida de Auditoria de Conformidade no 
Hospital Municipal Salgado Filho. 
 
040/002106/2017 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde (Ofício n.º 329/2018 - 4ª PJCID), para que esta Corte de Contas encaminhe 
cópia do processo referente a análise da prestação de contas Contrato de Gestão 
05/2009. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00430/2018, de 04.09.2018, foi 

encaminhada mídia digital contendo cópia do processo nº 09/31000119/2014, relativo 
à prestação de contas parcial da execução do Contrato de Gestão nº 05/2009, celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Viva Comunidade 
 
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 
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 nº101/2018, de 08/03/2018, o 
TCMRJ, em resposta aos ofícios MPE 8ª PJCID 147/2018, de 30/01/2018, e GAB/TC 
178/2018, de 07/02/2018, complementa informações e documentação enviadas 
anteriormente ao MPERJ, encaminhando, em separado, cópia da nova informação 
apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, 
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acompanhada de mídia digital contendo cópia da última instrução e Voto concernentes 
ao referido processo. 
 
040/001892/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Grupo de Atuação Especializada no Combate à 
Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária (GAESF) do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia do processo TCMRJ nº 40/5936/2013, 
que trata da Inspeção Extraordinária realizada por Comissão Especial deste Tribunal 
na Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), no ano de 2013, cujo objeto foi 
promover uma ampla apuração do Serviço Público de Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus (SPPO). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00322/2018, de 09/07/2017, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 6ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo e pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, desta Corte de 
Contas, abordando a matéria objeto da solicitação do Parquet, acompanhadas de mídia 
digital contendo cópia do processo nº 40/005936/2013. 
 
040/001798/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações acerca de processos administrativos eventualmente 
instaurados nesta Corte de Contas para análise dos Contratos de Gestão nº 19/2014 e 
30/2014, assim como o envio destes procedimentos em mídia digital 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00319/2018, de 04.07.2018, foi 

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 

Externo, acompanhada da documentação que a instrui, em mídia ótica, representada por 
cópia, até a última decisão plenária, dos processos nº 40/001241/2016 e nº 
40/001707/2016, que tratam dos referidos Contratos, celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a Organização Social - OS Viva Rio 
 
040/001626/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações sobre se há algum processo acerca do pregão eletrônico SME 
n.º 535/2017 ou da contratação em caráter emergencial pela Secretaria Municipal de 
Educação do Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidade e Saúde - 
INATOS, para prestação de serviços de agenciamento de serviços de auxiliar de 
atendimento à criança, em decorrência da anulação do referido pregão. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/277/2018, de 07/06/2018, em 
resposta aos Ofícios MPE/5ªPJCID/234/2018, de 18/05/2018, e 
MPE/GAB/TC/696/2018, 23/05/2018, foi encaminhada cópia da informação 
apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, 
dizendo dos processos que tratam de matéria relativa ao Pregão Eletrônico n.º 
535/2017 - SME, acompanhada de cópia impressa do Voto GCS-3 nº 410/2018, 
proferido nos autos de nº 40/001128/2018. 
 
040/001561/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações acerca da análise do Convênio nº 15/2013 e do seu aditivo, 
celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e o Clube Renascença. 
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COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/288/2018, de 18/06/2018, em 
resposta aos Ofícios MPE/4ªPJCID/163/2018 de 10/05/2018 e MPE/GAB/TC/667/2018, 
de 22/05/2018, cópia da informação apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas, dizendo dos processos de nº 40/005135/2013 e nº 
40/004748/2015, os quais, no âmbito desta Corte de Contas, trataram respectivamente 
do Convênio nº 15/2013 e do 1º Termo de Rerratificação nº 34/2015 ao Convênio nº 
15/2013, firmados entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Coordenadoria 
Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, e o 
Renascença Clube. 
 
040/001513/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações sobre o resultado das análises realizadas nos Processos 
Administrativos n.º 09/01/000.236/2013 e n.º 09/002.505/2016, bem como noutros que 
versem sobre o Contrato de Gestão n.º 008/2011. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/264/2018, de 30/05/2018, foi 
encaminhada cópia da informação 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 69/2018, de 21/02/2018, foi 
encaminhada, 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 cópia impressa da Instrução, Parecer e Voto concernentes ao referido 
processo. 
 
040/001211/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania da Capital, através do Ofício 1ª PJCID nº 1019/2018 (ref: Inquérito Civil 
2017.00942420), encaminhado pelo Ofício GAB/TC nº 1361/2018, de informações 
acerca da existência de pareceres conclusivos nos processos nºs 40/2051/2014, 
40/2698/2014, 40/4987/2014 e 40/5927/2014, referentes ao contrato nº 15/2014 
firmado entre a RIOURBE e a Volume Construções Ltda., cujo objeto é a execução de 
obras de reforma do telhado com recuperação da impermeabilização do Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, no valor de R$ 2.814.937,43. 
COMENTÁRIOS: Através dos ofícios nº TCM/GPA/SCP/0199/2018 de 03.05.2018, 
TCM/GPA/SCP/0395/2018 de 17/08/2018 e TCM/GPA/SCP/0519/2018 de 23.11.2018 
foram encaminhadas cópias das informações apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/001210/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações acerca da locação dos bens imóveis pela Câmara Municipal do Rio de 
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Janeiro, na Praça Floriano, nº 51. 
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP/194/2018, de 26/04/2018, em 
resposta aos Ofícios MPE/8ªPJCID/201/2018, de 08/03/2018 e MPE/GAB/TC/383/2018 
de 22/03/2018 foi encaminhada cópia da informação prestada pela 3ª Inspetoria-Geral 
de Controle Externo, dizendo dos processos, no âmbito desta Corte de Contas, relativos 
ao do objeto da solicitação desse Ministério Público Estadual, qual seja, a locação dos 
bens imóveis pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Praça Floriano, nº 51, 
acompanhada da documentação que a instrui, em mídia digital e impressa, 
representada pelos processos relacionados na referida instrução, à exceção dos autos 
de nº 40/004097/2017, ainda sem apreciação plenária. 
 
040/001209/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, de informações acerca de decisão final nos processos 40/006388/2014 e 
40/006403/2014 e envio de cópia dos processos 40/001676/2013 e 40/003585/2009. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/241/2018, de 16/05/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001208/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de cópia do Processo de Prestação de Contas referente ao Contrato nº 
069/2015 e do respectivo termo aditivo, celebrados entre o Município, através da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e o Hotel Santa Comba Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/227/2018, de 11/05/2018, foi 
encaminhada cópia do processo apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001202/2017 
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 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: Por meio do Ofício TCM/GPA/SCP/263 de 30/05/2018, em resposta 
aos Ofícios MPE/2ªPJCID/43, de 09/03/2018, e MPE/GAB/TC/382, de 22/03/2018, foi 
encaminhada cópia impressa da instrução técnica, do Parecer JRP nº 312/2018, do 
Relatório/Voto nº 308/2018, da lavra do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Felipe Galvão Puccioni, bem como da Certidão correspondente, concernentes à 
decisão do egrégio Plenário desta Corte de Contas, na 30ª Sessão Ordinária, ocorrida 
em 24 de maio de 2018, em face do processo nº 40/006503/2010. 
 
040/001009/2016 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital reitera pedido de informação acerca do processo nº 040/4293/2014, que trata 
de auditoria na execução do Contrato de Gestão nº 06/2012 (40/3580/2012) nas 
unidades CER Centro, CER Ilha e Hospital Municipal Evandro Freire (Hospital Ilha) pela 
Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - OS CEJAM. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0469/2018, de 05/10/2018, foi 

encaminhada da informação apresentada pela 4ª IGE de que não houve alteração 
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quanto ao status dos processos decorrentes do Contrato nº 006/2012. 
 
040/000939/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações sobre os últimos movimentos dos processos que 
tratam do Contrato de Gestão n.º 20/2014, firmado entre a Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS - e a Organização Social SPDM. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/122/2018, de 19.03.2018, foi 
encaminhada cópias dos processos nº 40/006307/2014 e nº 40/002976/2015, 
apresentadas pela 4ª IGE. 
 
040/000938/2018 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 
intermédio do Grupo de Atuação Especializada em Educação - GAEDUC, de cópias 
dos processos administrativos em que tenha havido análise de contratos celebrados 
pelo Município com Taurus Services Ltda. (ou Taurus Services - EIRELI). 
COMENTÁRIOS: Através dos Ofício nº TCM/GPA/SCP/142/2018, de 28/03/2018 foi 
encaminhada cópia das informações requisitadas à 3ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo desta Corte de Contas nos Ofícios MPE/GAEDUC/IC/115/2018, de 07/02/2018, 
MPE/GAEDUC/IC/116/2018, de 07/02/2018 e MPE/GAB/TC/277/2018, de 01/03/2018. 
 
040/000937/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, de informação sobre a existência de algum procedimento de análise das 
contratações realizadas pela OS SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina) no âmbito do Contrato de Gestão 001/2009. 
COMENTÁRIOS: O processo se encontra em tramitação nesta Corte. 
 
040/000779/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, 
de informações sobre processo administrativo nessa Corte de Contas referente à 
análise de regularidade do Contrato de Gestão Nº07/2015 celebrado em 2015 pela 
Secretaria Municipal de Saúde com o Instituto Gnosis. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/118/2018, de 15.03.2018, foi 
encaminhada cópia do processo 40/2113/2015, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000711/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Cidadania da Capital, 
através do Ofício 1ª PJCID nº 106/2018 de 05/02/2018 (Inquérito Civil nº 
2016.01135493) de cópia da lista de procedimentos de controle externo relativos ao 
Projeto Escolas do Amanhã. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/128/2018, de 21/03/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/000653/2014 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 6ª PJCID nº 64/2018 de 23/02/2018 
(Inquérito Civil MPRJ nº 2013.01378517) de informações acerca da finalização do 
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processo TCM 40/653/2014 e solicitando ainda cópia integral do mesmo. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/129/2018, de 21/03/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/000491/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Investigação Penal da Capital, 
solicita que seja dada ciência formal dos fatos referentes ao PA nº 2018.00064264 e 
que seja providenciada, se possível, "uma auditoria especial nos contratos municipais 
celebrados no ano de 2017, envolvendo o Hospital Municipal Salgado Filho, inclusive 
os celebrados com a sociedade empresária Osteossintex Material Hospitalar Ltda.-
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.183.542/0001-72, que tem como sócia a mulher do 
atual Subsecretário Municipal de Saúde, Nathaly de Castro Cazarotto Pereira" 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/92/2018, de 07.03.2018, foi dado 
ciência ao MPE que a matéria foi abordada em auditoria recente na unidade, com início 
em 05/09/2017 e término em 02/10/2017, sendo o relatório autuado sob o nº 
40/003295/2017, contudo, ainda não há decisão sobre a matéria. 
 
040/000470/2018 
ASSUNTO: Solicitação formulada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
a respeito de repasses de recursos públicos a Escolas de Samba do Grupo Especial - 
Carnaval 2017. Ofício GAB/TC nº 87/18, de 23.1.2018. Processo MPRJ nº 
2018.00020567. Inquérito Civil MPRJ 2017.00822881. 
COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/0060/2018, de 7 de fevereiro 
de 2018, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000469/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
- Capital, de informações acerca da realização ou não de exame sobre o Contrato nº 
117/2011 e seus termos aditivos (PA nº 09/5505/2010). 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0377/2018, de 08.08.2018, foi 

encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle 

Externo desta Corte de Contas, acompanhada de documentação impressa, representada 
pela Instrução Técnica, Parecer da Procuradoria Especial e o Voto nº 410/2017 - NGMR, 
peças do processo nº 40/006164/2013, concernente à Inspeção Ordinária que teve como 
objetivo o exame da execução do Contrato nº 117/2011, celebrado entre a então Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil e a empresa Pronto Express Logística Ltda. 
 
040/000279/2018 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital, através do Ofício 8ª PJCD/0839/2017 de 15/12/2017 (Inquérito Civil MPRJ 
nº 2014.01063979), de informações acerca da existência de processos administrativos 
que tenham por objeto a análise dos contratos nº 44/2014, 47/2014, 52/2014 e 65/2014. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/58/2018, de 07/02/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
 

10.11. RELATÓRIOS DA LRF (LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL) 
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Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de Gestão Fiscal e/ou Resumido 
da Execução Orçamentária: 
      
040/004391/2017 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao bimestre setembro/outubro 
de 2017. 
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário de 03/05/2018. 
 
040/003693/2017 
Relatório de Gestão Fiscal - demonstrativo da despesa de pessoal referente ao período 
de setembro/2016 a agosto /2017. 
Decisão: Diligência com Determinação. 
 
040/002877/2018 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2018 - Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 
13/12/2018. 
 
040/002811/2018 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao quarto bimestre de 2018. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/12/2018. 
 
040/002810/2018 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2018 - Poder 
Executivo. 
Decisão: Diligência com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/12/2018. 
 
040/002796/2018 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2018 - Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2018. 
 
040/002526/2016 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2016 - Poder 
Executivo. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 30/10/2018. 
 
040/002525/2016 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao segundo bimestre de 
2016. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 30/10/2018. 
 
040/002124/2018 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao terceiro bimestre de 2018. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário em 
11/12/2018. 
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040/001857/2017 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao segundo bimestre de 
2017. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 27/11/2018. 
 
040/001668/2018 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º Bimestre/2018. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação em Sessão plenária de 21/08/2018. 
 
040/001667/2018 
Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º Quadrimestre/2018 - Poder Executivo. 
Decisão: Arquivamento com Alerta em Sessão plenária de 03/07/2018. 
 
040/001666/2018 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - 
TCMRJ, referente ao 1º Quadrimestre/2018. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 30/08/2018. 
 
040/001665/2018 
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente 
ao 1º Quadrimestre/2018. 
Decisão: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário de 
30/08/2018. 
 
040/001116/2018 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2018. 
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/12/2018. 
 
040/000442/2018 
Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre/2017 - Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 
Decisão: Arquivamento em Sessão Plenária de 25/09/2018. 
 
 
 
 

10.12. 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 10. Aposentadorias e Pensões 
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10.13. 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: 
      
040/100206/2018 
OBJETO: Pedido de Medida Cautelar para que a SMASDH apresente medidas 
assecuratórias de continuidade dos serviços na Unidade de Reinserção Social Maria 
Vieira Bazani. 
DECISÃO: Pela adoção de Medida Cautelar com Audiência, Sessão Ordinária de 
29/05/2018, Voto nº 553/2018, JMCN. 
 
040/006878/2011 
OBJETO: Ata de Registro de Preços n.º 2/2011 - Pregão Presencial n.º 4/2011 - 
Contratação de equipamentos de rede de dados e serviços de instalações correlatos. 
Valor: R$ 14.239.900,00 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 30.1.2018. 
 
040/006690/2015 
Objeto: 5.° Termo Aditivo ao Contrato n.º 10023/2009. Prorrogação do prazo de 
vigência contratual por 12 meses 
Valor: R$ 9.769.994,70 
DECISÃO: Baixado em diligência com Recomendação em 23.8.2018. 
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040/006573/2015 
Objeto: Ata de Registro de Preços n.º 1/2015: Prestação de serviços de limpeza, asseio 
e conservação, com fornecimento de mão de obra, insumos e materiais. 
Valor: R$ 4.365.600,00 
Decisão: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 11.10.2018 
 
040/006037/2016 
Contrato de Financiamento nº 16.2.0646.1, tendo por objeto abertura de crédito no valor 
de R$ 82.702.052,68, em favor do município do Rio de Janeiro, referentes à duplicação 
do Elevado das Bandeiras, entorno do Engenhão e entorno do Parque Olímpico e 
ligação BRT Transolímpica-Transbrasil. 
Valor: R$ 82.702.052,68. 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 22.5.2018. 
 
040/005799/2014 
OBJETO: Convênio n.º 23/2014. Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria 
Municipal da Casa Civil - CVL, e a Agência Rio Promoção Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano. Regulação das relações entre o Município do Rio de Janeiro, 
a CVL e a Agência Rio, visando ao desenvolvimento de atividades de intercâmbio de 
informações concernentes à realização de ações de fomento, atração e viabilização de 
projetos de investimento para o Município do Rio de Janeiro, no escopo do Programa 
de Governo denominado "Rio Escritório de Negócios". Valor de R$ 12.000.000,00 
DECISÃO: Arquivado em 13.11.2018 
 
040/005657/2014 
OBJETO: Relatório de Auditoria Operacional: "O Atendimento ao Cidadão na Gestão 
de Alto Desempenho". Monitoramento realizado em 2017 no processo nº 40/4335/2017. 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 6.9.2018. 
 
040/005002/2016 
Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10020/2015. Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 12 meses 
Valor: R$ 7.985.315,00 
 DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 06/09/2018. 
 
040/004862/2015 
Ata de Registro de Preços n.º 5/2015: Prestação de serviços de rede de transporte de 
telecomunicações e/ou serviços de comunicação multimídia, contemplando as 
subdivisões compreendidas por estes. 
Valor: R$ 23.999.247,14 
Decisão: Arquivado em Sessão Plenária de 6.9.2018 
 
040/004678/2016 
Objeto: Ata de Registro de Preços n.º 6/2016: serviço técnico especializado. 
Valor: R$ 12.390.103,77 
DECISÃO: Diligência em 04/12/2018. 
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040/004677/2017, 040/000886/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 068/2017 e 012/2018 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SMS/SRP Nº 314/2017 
OBJETO:  Aquisição de material hospitalar, uso contínuo, para abastecimento das 

Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro 

(cabo de marcapasso, capote descartável, curativo, compressa, guia de intubação, 

dispositivo para incontinência fecal, lanceta, torneira e touca), pertencentes às classes 

6510 e 6515. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
06/09/2018. 
 
040/004676/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO GBP/SRP 
Nº 357/2017 
OBJETO: Prestação de Serviços de impressão e acabamento de documentos 

eletrônicos, conversão de imagem, conferência, distribuição e expedição de relatórios 

de controle aos órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta 

do Município do Rio de Janeiro, com fornecimento de estrutura física, equipamentos, 

suprimentos, mão de obra especializada, solução de software para gerenciamento das 

impressões e manutenção preventiva e corretiva. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
28/08/2018. 
 
040/004675/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMC/SRP 
Nº 361/2017 
OBJETO: Prestação de serviços contínuos de manutenção predial, preventiva, 

emergencial e corretiva das instalações prediais de unidades culturais pertencentes à 

Secretaria Municipal de Cultura - SMC. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 10/07/2018. 
 
040/004674/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
IPLANRIO/SRP nº 488/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico da Plataforma Fusion ECM Suite. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/04/2018. 
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040/004673/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0078/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 202/2017 
OBJETO: Aquisição de filmes de radiologia. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
08/05/2018. 
 
040/004666/2017 
Recurso de Reconsideração interposto por AUGUSTO HENRIQUE PEREIRA DE 
SOUSA WERNECK MARTINS, Ex-Secretário da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Emprego, no exercício de 2005, cujas contas restaram julgadas irregulares por esta 
Corte com aplicação de multa. 
Comentários: Pelo conhecimento e provimento em Sessão Plenária de 21.8.2018 
 
040/004650/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 079/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 445/2016 
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos médicos pertencentes às classes 
6515 e 6640. 
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 
08/03/2018. 
 
040/004646/2016 
OBJETO: 2.° Relatório de Auditoria Operacional na Gerência de Perícias Médicas. 
DECISÃO: Audiência de autoridade e determinação, em Sessão Plenária de 2.10.2018. 
 
040/004562/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
Nº 472/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de climatizadores evaporativos, incluindo 

os serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, troca de peças, para 

climatizar salas de aula e demais dependências das unidades escolares da Secretaria 

Municipal de Educação 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
20/09/2018. 
 
040/004551/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 445/2016 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos médicos 
pertencentes às classes 6515 e 6640. 
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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 
08/03/2018. 
 
040/004550/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 073/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 461/2017 
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
15/05/2018. 
 
040/004487/2012 
1.° Termo Aditivo (retorno de diligência), 4.° e 5.° Termos Aditivos (análise de 
conformidade) do Contrato n.º 10010/2010: Serviço de publicidade, celebrado entre a 
CVL e a Binder FC Comunicação Ltda. 
Valor: R$ 75.000.000,00 (4.° T.A) e R$ 18.500.000,00 (5.° T.A) 
DECISÃO: Baixado em diligência em 3.4.2018. 
 
040/004460/2017, 040/004458/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 014/2017 e 016/2017 e PREGÃO 
ELETRÔNICO RIO-ÁGUAS/SRP Nº 470/2017 
OBJETO:  Aquisição de produtos químicos. 
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 18/09/2018. 
 
040/004393/2017 
OBJETO: Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Gilberto de Almeida, em face 
do Voto n.º 970/2017, da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Nestor Guimarães 
Martins da Rocha, e do Acórdão n.º 12/2017, proferidos no processo TCMRJ n.º 
021/000.002/2006 
Comentários: Pelo arquivamento em Sessão Plenária de 13.11.2018 
 
040/004362/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 095/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
nº 390/2017 
OBJETO: Aquisição de refrigeradores. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento com recomendação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/05/2018. 
 
040/004343/2016 
Objeto: Contrato n.º 59/2016. Município do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF) e Consórcio Inova Rio. Contratação de Empresa de Consultoria para 
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desenvolvimento do Plano de Gestão Documental e implantação da Solução de 
Enterprise Content Management e Business Process Management System com 
treinamento e acompanhamento pós-implantação para a Secretaria Municipal de 
Fazenda. Valor: R$ 8.458.046,61. 
DECISÃO: Diligência, em Sessão Plenária de 23.1.2018 
 
040/004341/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 066/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 126/2017 
OBJETO: Aquisição de setenta aparelhos de anestesia, pertencentes à classe 6515. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 19/04/2018. 
 
040/004340/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 224/2017 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar, equipos e hemostáticos, para 

abastecimento das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, para atender aos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

- PCRJ que se interessarem. 

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: Encontrava-se em diligência desde a Sessão Plenária de 08/03/2018 e foi 
retirado da pauta da Sessão de 23/08/2018. 
 
040/004339/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 441/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de cessão de uso de equipamentos com serviço de 

assistência técnica e assessoria científica, acompanhado do fornecimento de insumos 

para laboratório, específicos para Hemoterapia, material pertencente à classe 6505, 

para atender aos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ. 

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 e recomendação na Sessão de 
23/08/2018. 
 
040/004338/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 069/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 237/2017 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar. 
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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18/03/2018. 
 
040/004282/2017 
Contrato de Gestão n.º 7/2017. Gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo 
Miécimo da Silva. Valor: R$ 14.265.911,80 
Decisão: Baixado em diligência em Sessão Plenária de 3.7.2018. 
 
040/004248/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 090/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
nº 358/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de operação logística para atividades de gestão de 
armazenagem, distribuição e transporte de gêneros alimentícios, material permanente 
e de consumo e materiais impressos. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 07/06/2018. 
 
040/004096/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP nº 218/2017 
OBJETO: Aquisição de blusão e calça na cor laranja com faixa reflexiva. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência, com audiência e recomendação na 
Sessão de 26/04/2018. 
 
040/004031/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
IPLANRIO/SRP nº 363/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de licenciamento, subscrição e treinamento de 
produtos da marca Microsoft. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 05/04/2018. 
 
040/004030/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
IPLANRIO/SRP nº 359/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de subscrição de produtos da 
plataforma Liferay Enterprise Edition, incluindo serviços de instalação e configuração. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 05/04/2018. 
 
040/004029/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
IPLANRIO/SRP nº 242/2017 
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OBJETO: Aquisição de notebooks, incluindo garantia técnica e manutenção corretiva 
dos mesmos por quarenta e oito meses. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento para fins de arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 01/03/2018. 
 
040/004028/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
308/2017 DA IPLANRIO 
OBJETO: Previsão estimada de fornecimento de licenciamento anual de serviço 

continuado Google Maps APIs Premium Plan, com suporte técnico e treinamento. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento com recomendação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/12/2018. 
 
040/004027/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
IPLANRIO/SRP Nº 179/2017 
OBJETO: Aquisição de Estações de Trabalho, incluindo garantia técnica e manutenção 

corretiva, pelo período de 48 meses. 

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 28/08/2018. 
 
040/003915/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
333/2017 DA SME 
OBJETO: Aquisição de mobiliário discente para o Município do Rio de Janeiro. 
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 30/10/2018. 
 
040/003914/2017, 040/003916/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nºs 079 e 080/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
SME/SRP nº 213/2017 
OBJETO: Aquisição de material de limpeza. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: Os processos foram baixados em diligência com recomendação na Sessão 
de 05/06/2018. 
 
040/003856/2017, 040/003855/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nºs 082 e 083//2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
SME/SRP nº 225/2017 
OBJETO:  Aquisição de mobiliário discente. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
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que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  Os processos foram baixados em diligência com recomendação na Sessão 
de 17/05/2018. 
 
040/003801/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 206/2017 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo laboratoriais por técnicas manuais 

(Bacteriologia - meios de cultura, Bacteriologia - sorologias/identificação, reagentes e 

corantes, testes manuais diversos), pertencentes à classe 6505. 

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi decidido pela audiência e determinação na Sessão de 
18/09/2018. 
 
040/003800/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 056/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 203/2017 
OBJETO: Aquisição de insumos de uso contínuo para os serviços de anestesia dos 
hospitais municipais do Rio de Janeiro pertencentes à classe 6515. 
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 
08/03/2018. 
 
040/003721/2017 
OBJETO: A Inspeção Extraordinária, nos termos do Voto n.º 584/2017, com finalidade 
de "reunir elementos que propiciem a correta avaliação da utilização do Estádio 
Olímpico Nilton Santos. 
Comentários: Arquivado em Sessão Plenária de 23.10.2018 
 
040/003639/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SEOP/SRP 
nº 290/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos. 
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 
22/03/2018. 
 
040/003638/2017, 040/004464/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 061/2017 e 075/2017 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SMS/SRP Nº 222/2017 
OBJETO:  Prestação de serviços para cessão de uso de equipamentos, com serviço 

de assistência técnica e assessoria científica com fornecimento de equipos para uso 

em bombas infusoras das Unidades de Saúde da SMS/RJ. 

COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
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que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 21/08/2018. 
 
040/003572/2012 
OBJETO: Contrato de Parceria Público-Privada. Município do Rio de Janeiro (SMF) e 
Concessionária Rio Mais S/A (inicialmente "Consórcio Parque Olímpico 2016"), 
formada pelas Construtoras Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carvalho 
Hosken, para a execução das obras necessárias à implantação, operação e 
manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Valor: R$ 1.351.969.700,00 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 20.3.2018 
 
040/003538/2017 
OBJETO: Pedido de Reconsideração da Decisão TCMRJ referente ao Processo nº 
40/2830/2011 (Acórdão nº 10/2017 - Plenário), formulado pelo Sr. Flávio Carneiro 
Guedes Alcoforado, que rejeitou as razões de defesa apresentadas pelo ora recorrente 
relativas ao Termo de Reconhecimento de Dívida nº 845/2010, celebrado entre a SMS 
e a empresa MF Bureau de Impressão Gráfica Ltda., aplicando a multa de R$ 4.287,17 
ao recorrente. 
DECISÃO: Foi negado o provimento do Pedido de Reconsideração na Sessão de 
24/05/2018. 
 
040/003502/2017 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 211/2017 DA SME 
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis. 
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 recomendação 
na Sessão de 27/11/2018. 
 
040/003499/2017, 040/003500/2017, 040/003501/2017, 040/003505/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 069/2017 a 072/2017 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SME/SRP Nº 198/2017 
OBJETO:  Prestação de serviço de aluguel de veículos, ônibus executivo, capacidade 

46 lugares, para participação em eventos esportivos e culturais, bem como visitas de 

observações científicas e técnicas, para atender a Rede Pública Municipal de Ensino. 

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 14/08/2018. 
 
040/003496/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 065/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
nº 276/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de mão-de-obra para carga, descarga, estocagem, 
manutenção e recuperação de materiais, equipamentos e mobiliário escolar. 
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COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 24/04/2018. 
 
040/003416/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
RIOSAÚDE/SRP Nº 668/2016 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar de uso de uso contínuo. 
COMENTÁRIOS: A 7 ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
18/09/2018. 
 
040/003397/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 050/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 463/2016 
OBJETO: Prestação de serviços de maqueiros na administração operacional de 
transporte e/ou movimentação de pacientes, materiais e cadáveres. 
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 
08/03/2018. 
 
040/003378/2018 
OBJETO: Tomada de Contas Especial instaurada de ofício, em cumprimento ao 
comando do Voto nº 1010/2018, JMCN (Processo de origem nº 40/1505/2014) 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação interna. 
 
040/003358/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP Nº 291/2017 
OBJETO: Aquisição de saco plástico na cor verde e laranja com capacidade de 150 

litros. 

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 04/09/2018. 
 
040/003323/2017 
Objeto: Termo de Transferência de Propriedade de Imóveis SMF n.º 5/2017. Valor: R$ 
360.694.000,00 
DECISÃO: Arquivado com Recomendação em Sessão Plenária de 16.8.2018. 
 
040/003311/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 110/2017 
OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes, objetivando suprir as necessidades 
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das Unidades geridas pela Empresa Pública de Saúde 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 determinação e recomendação 
na Sessão de 06/03/2018. 
 
040/003294/2017 
OBJETO: Contrato n.º 10/2017. Locação das salas 1301,1302,1303,1304, 1305 e 1306 
do imóvel situado no nº 3131 Avenida Presidente Vargas, com direito ao uso de nove 
vagas de garagem. Valor: R$ 10.612.777,00 
DECISÃO: Arquivado com recomendação em 26.7.2018 
 
040/003262/2018 
IMPUGNAÇÃO 

AUTOR: Sindicato Intermunicipal dos Guardadores de Veículos do Rio de Janeiro - 

SINGU@VE 

ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE nº 

554/2018 da SMTR, cujo objeto é contratação dos serviços de gestão da 

comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para 

estacionamento rotativo nas vias públicas. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou para 

que o presente processo tramite conjuntamente com o processo nº 040/0043/2019, que 

traz a minuta do texto editalício e tramita nesta Corte de Contas ainda sem decisão 

definitiva. 

DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por parcial procedência da Impugnação na 

Sessão de 27/12/2018. 

 
040/003231/2017, 040/003230/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nºs 044 e 054/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
SMS/SRP nº 498/2016 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: Os processos foram baixados em diligência com recomendação na Sessão 
de 01/03/2018. 
 
040/003205/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 042/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 645/2016 
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar. 
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 
13/03/2018. 
 
040/003204/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 043/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 082/2017 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

126 
 
 

OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 17/05/2018. 
 
040/003146/2017, 040/003147/2017 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 005/2017 e 007/2017 e PREGÃO 
ELETRÔNICO GBP/SRP Nº 100/2017 
OBJETO:  Prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições: 

café da manhã - almoço, para atender aos Restaurantes Populares Getúlio Vargas de 

Bangu, João Goulart de Bonsucesso e Maurício de Andrade de Campo Grande. 

COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno 
de diligência, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos 
e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 10/07/2018. 
 
040/003107/2016 
Objeto: Ata de Registro de Preços n.º 2/2016. 
Valor: R$ 3.980.000,00 
 DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 20.12.2018 
 
040/003095/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 227/2017 
OBJETO: Previsão estimada de compra de aparelhos de amplificação sonora 

individual, do Tipo A (AASI Digital de 6 canais), do Tipo B (AASI digital de 9 canais) e 

do Tipo C (AASI digital de 16 a 20 canais), pertencentes à classe 6515, com prestação 

de serviço. 

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 e recomendação na Sessão de 
21/08/2018. 
 
040/003080/2017 
OBJETO: Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Carlos Rodrigues da Costa, 
na qualidade de ex-Subsecretário de Gestão da SMS e João Manuel Correia de 
Assunção, sócio administrador da empresa FRB Serviços de Saúde Ltda., tendo como 
referência o Contrato nº 359/2009, celebrado entre SMSDC e FRB Serviços de Saúde 
Ltda. em 23/07/2009 através do processo administrativo nº 09/004.193/2009. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, decidiu-se pela sua Procedência 
Parcial, na Sessão de 04/12/2018. 
 
040/003074/2017 
Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10020/2015. Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 12 meses 
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Valor: R$ 5.988.959,00 
 DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 06/09/2018. 
 
040/003051/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 063/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
nº 209/2017 
OBJETO: Aquisição de mobiliário discente. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno de 
diligência, verificou o atendimento aos itens solicitados. 
DECISÃO: O processo foi conhecido com determinação e recomendação na Sessão 
de 15/05/2018. 
 
040/003034/2018 
OBJETO: Recurso de Reconsideração apresentado pela Sra. Creusa Rodrigues, em 
face de decisão proferida pelo Plenário desta Corte no processo n.º 40/005.205/2014, 
na 42ª Sessão Ordinária (10 de julho de 2018), nos termos do Voto 
n.º 644/2018, de lavra do Excelentíssimo Conselheiro José de Moraes Correia Neto, 
aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 8.574,34. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação interna. 
 
040/003033/2018 
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração apresentado pelo Sr. Mario Luiz Viana 
Tiradentes, em face de decisão proferida pelo Plenário desta Corte no processo n.º 
40/005.205/2014, na 42ª Sessão Ordinária (10 de julho de 2018), nos termos do Voto 
n.º 644/2018, de lavra do Excelentíssimo Conselheiro José de Moraes Correia Neto, 
aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 8.574,34. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação interna. 
 
040/003033/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
Nº 092/2017 
OBJETO: Prestação de serviço de intérprete e instrutor de Libras para o Ensino 

Fundamental nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para atender aos 

órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 16/08/2018. 
 
040/002955/2017 
Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10017/2015. Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 12 meses 
Valor: R$ 18.750.000,00 
 DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 20.9.2018 
 
040/002953/2017 
Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10019/2015. Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 12 meses 
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Valor: R$ 18.750.000,00 
 DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 25.9.2018 
 
040/002952/2017 
Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10018/2015. Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 12 meses 
Valor: R$ 18.750.000,00 
 DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 20.9.2018 
 
040/002929/2017 
OBJETO: Atas de Registro de Preços n.º 01 a 04/2016, decorrentes do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 539/2016, firmadas entre o Gabinete do Prefeito 
e as empresas Taurus Services Ltda., APR RH Serviços Terceirizados Ltda-ME, Atrio-
Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda. e Construir Facilities Arquitetura e Serviços 
Ltda., para registro de preços para a prestação de serviços de agenciamento de 
condutores para atividades de diversos órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro-PCRJ. Valor: R$ 14.290.058,28 
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Plenária de 10.4.2018. 
 
040/002910/2017, 040/002840/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 313/2017 DA CVL E SOLICITAÇÃO DE MEDIDA 
CAUTELAR PARA SUA SUSPENSÃO 
OBJETO: Prestação de serviços de operação da Central de Atendimento 1746 da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS:  A Jurisdicionada encaminhou ofício com a publicação da revogação 
do Pregão. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 30/10/2018. 
 
040/002765/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 133/2017 
OBJETO: Aquisição de instrumentais para Clínica Básica Odontológica, para as 

Unidades de Saúde da Atenção Básica do Município do Rio de Janeiro, que não são 

mantidas pelo contrato de gestão com as Organizações Sociais de Saúde. 

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 e recomendação na Sessão de 
06/09/2018. 
 
040/002765/2016 
 Ata de Registro de Preços n.º 5/2016. Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para entrega nas 7ª e 11ª Coordenadorias Regionais de Educação. Valor: 
R$ 142.992.523,19 
Decisão: Determinação em Sessão Plenária de 25.9.2018 
 
040/002763/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 029/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
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nº 094/2017 
OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos para as unidades de saúde do Município 
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 determinação e recomendação 
na Sessão de 27/02/2018. 
 
040/002643/2017 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 169/2017 DA SMS 
OBJETO: Prestação de serviços de empresa especializada para locação com 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de vídeo-cirurgia, com serviço de 

instrumentação. 

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 recomendação 
na Sessão de 29/11/2018. 
 
040/002606/2018 
Solicitação de cópia de todos os processos em trâmite relativos ao Contrato nº 41/2014, 
celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a MJRE Construtora Ltda., com base 
no art. 10 da Lei nº 12.527/2011 (Regula o Acesso a Informação previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal). 
Observação: Com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Presidência 
deferiu o pedido de cópia a ser retirada na SAJ - Secretaria de Assuntos Jurídicos da 
Presidência deste Tribunal de Contas. 
 
040/002492/2018, 040/002491/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 003/2018 E 004/2018 E PREGÃO 
ELETRÔNICO PE-RP Nº 256/2018 DA CVL 
OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 04/12/2018. 
 
040/002468/2018 
OBJETO: Solicitação pela Delegacia de Polícia da DELFAZ /CIDPOL, de remessa de 
documentação referente à Inspeção Extraordinária realizada pelo TCMRJ no âmbito 
dos contratos firmados entre o Município do Rio de Janeiro e a empresa Pronto Express 
Logística Ltda. (Of. SESEG 009755-1921/2018; Procedimento n 921-00160/2018) 
COMENTÁRIOS: Foi encaminhada por meio do Ofício Nº TCM/GPA/SCP/0416/2018 
de 04.09.2018 cópia em mídia digital do processo referente a Inspeção Extraordinária, 
bem como da Inspeção Ordinária (40/6164/2013) que teve como objeto o mesmo 
serviço, e ainda do processo 40/0563/2018 que trata da análise do Contrato 126/2017 
celebrado para prestação de serviços de logística de materiais. 
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040/002111/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
180/2018 DA COMLURB 
OBJETO: Aquisição de tela e arame galvanizados, revestidos em PVC verde. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 06/12/2018. 
 
040/002070/2018, 040/002068/2018, 040/002069/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 013/2018, 038/2018 E 058/2018 E PREGÃO 
ELETRÔNICO PE-RP Nº 200/2017 DA SMS 
OBJETO: Aquisição de bolsas de ostomias, pastas protetoras, pó protetor para pele, 
barreiras protetoras, filtro autoadesivo, cinto elástico, protetor para pele e lenço 
removedor, pertencentes às classes 6510 e 6515, para atender aos órgãos e entidades 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento com determinação e recomendação. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão 
de 13/12/2018. 
 
040/001926/2018 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 121/2018 DA COMLURB 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de pás carregadeiras articuladas, 

compactas e reboques, sem motoristas/operadores para limpeza urbana no Município 

do Rio de Janeiro. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
27/11/2018. 
 
040/001925/2018 
ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

09/004679/2015 (PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 037/2016) 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após análise, sugeriu o 

arquivamento. 

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/10/2018. 

OBSERVAÇÃO:  O Pregão Eletrônico SMS nº 37/2016, processo 040/5510/2016, foi 

arquivado na Sessão de 18/07/2017. 

 
040/001922/2018 
OBJETO: 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 DO 
PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 363/2017 DA IPLANRIO 
OBJETO: Contratação de empresas credenciadas pela Microsoft para prestação dos 

serviços de licenciamento, subscrição e treinamento dos produtos Microsoft. 
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COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/11/2018. 
 
040/001907/2018 
OBJETO: Solicitação pelo Cartório da 16ª Vara de Fazenda Pública, de informações 
acerca da aprovação, por esta Corte de Contas, dos contratos celebrados entre o 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e a NETMED INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 
EIRELI, processos administrativos 0969/000332/2013 e 09/000604/2012. 
COMENTÁRIOS: Foi encaminhada por meio do Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00367/2018 
de 02.08.2018 cópia da informação da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, 
acompanhada de mídia ótica contendo cópia integral do processo nº 40/003761/2013, 
que tratou da análise do Contrato nº 46/2012. Partes: Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) e a Empresa Netmed Instrumentos Científicos Ltda. 
 
040/001892/2016 
OBJETO: Contrato n.º 1/2016 - RIOSEC, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial n.º 1/2015. Companhia Carioca de Securitização S.A. - RIOSEC e Consórcio 
"Avança Rio". Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria financeira 
para estruturação, registro e distribuição pública junto ao mercado de capitais, de 
debêntures com garantia real lastreadas em direitos creditórios, e estruturação, registro 
e distribuição pública e/ou privada de debêntures subordinadas. 
Decisão: Baixado em diligência com determinação em Sessão Plenária de 30.1.2018. 
 
040/001849/2018, 040/001850/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 049/2018 e 050/2018 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SMS/SRP Nº 107/2018 
OBJETO:  Aquisição de fórmula infantil, para atendimento ao Programa de 
Complementação das Ações de Prevenção à Transmissão Vertical do HIV+ (crianças 
nascidas de mães com HIV+), da SMS, pertencente à classe 8940. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado na Sessão de 30/08/2018. 
 
040/001810/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO CVL/SRP Nº 228/2018 
OBJETO: Prestação de serviços de administração, coordenação, gestão, logística e 
preparo de cerimônia, comemoração, espetáculo e solenidades com finalidades 
diversas e sem periodicidade definida - organização de eventos. 
COMENTÁRIOS:  A Jurisdicionada encaminhou ofício com a publicação da revogação 
do Pregão. 
DECISÃO:   O processo foi arquivado na Sessão de 18/12/2018. 
 
040/001664/2016 
SMF e NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda. Aquisição de 
solução informatizada de gestão integrada dos processos de controle, contabilidade, 
gestão de contratos externos, orçamento e financeiro, com a compra dos códigos 
fontes, de serviços de planejamento, de mapeamento, melhoria e implantação dos 
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processos de negócio, de migração de dados, de integração de sistemas, de 
customizações, de parametrizações, de testes, de instalação e configuração da 
solução, da manutenção, de operação assistida, de suporte técnico remoto e 
presencial, de treinamento de usuários e gestores e treinamento específico na 
arquitetura utilizada no desenvolvimento do sistema, com repasse da metodologia e 
tecnologia utilizadas. 
Valor: R$ 38.900.000,00. 
DECISÃO: Arquivado em 5.6.2018. 
 
040/001636/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
274/2017 DA RIOSAÚDE 
OBJETO: Prestação de serviços de pré-preparo, preparo, transporte e distribuição de 

dietas normais e modificadas, para pacientes e funcionários das unidades 

administradas pela RIOSAÚDE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 25/10/2018. 
 
040/001604/2018 
OBJETO: Solicitação de informação protocolada nesta Corte por meio dos Ofícios n.ºs 
004322-1921/2018 e 004269-1921/2018 da Delegacia Fazendária - DELFAZ/CIPDPOL 
da Polícia Civil do Estado do RJ, e do Ofício n.º 164/2018-24.ª PIP - MP-RJ. 
COMENTÁRIOS: foi encaminhado por meio do Ofício Nº TCM/GPA/SCP/0340/2018 de 
19.07.2018 cópia das informações apresentadas pelas 1ª e 4ª Inspetorias-Gerais de 
Controle Externo desta Corte de Contas, dizendo dos processos mencionados nos 
expedientes dessa DELFAZ/CIDPOL, acompanhadas da documentação que as instrui, 
impressa e em mídia digital, representada por cópia dos processos nº 40/003286/2012, 
nº 40/003736/2014, e mídia digital contendo cópia dos processos nº 40/004480/2013 e 
nº 40/005159/2014, os quais, no âmbito deste Tribunal de Contas, tratam de matéria 
relacionada com Parque Cidade das Crianças Leonel Brizola e Vila Olímpica de Honório 
Gurgel. 
 
040/001494/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
243/2017 DA RIOSAÚDE 
OBJETO: Fornecimento contínuo de dietas enterais em embalagens industrializadas a 

vácuo para as Unidades administradas pela RIOSAÚDE. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 01/11/2018. 
 
040/001382/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 586/2017 
OBJETO: Aquisição de resinas compostas odontológicas das classes 6505 e 6520. 
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COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 23/08/2018. 
 
040/001331/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 579/2017 
OBJETO: Aquisição de cateteres vesicais (sondas uretrais) para cateterismo vesical 

intermitente de alívio, pertencente à classe 6515. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 

arquivamento. 

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
05/07/2018. 
 
040/001317/2011 
OBJETO: Contrato n.º 10.005/2011. CVL e Comtex Indústria e Comércio, Importação e 
Exportação S/A. Prestação de serviços para implantação do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal. Valor: R$ 10.000.000,00 
DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 06/03/2018 
 
040/001295/2018, 040/001293/2018, 040/001294/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 017/2018, 021/2018 E 023/2018 E PREGÃO 
ELETRÔNICO PE-RP Nº 377/2017 DA SME 
OBJETO:  Aquisição de material desportivo. 
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 recomendação na Sessão de 
08/11/2018. 
 
040/001249/2018, 040/001250/2018, 040/001251/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 006/2018, 011/2018 e 023/2018 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SMS/SRP Nº 237/2017 
OBJETO:  Aquisição de material hospitalar, luvas cirúrgicas e de procedimentos, para 

atender aos 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 de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 10/07/2018. 
 
040/001220/2018 
Objeto: Pregão Eletrônico PE-SMF n.º 146/2017, para aquisição de licenças de uso 
perpétuo e ilimitado - na modalidade ULA - Unlimited License Agreement, de softwares 
ORACLE, pelo período de 24 meses, incluindo suporte técnico (atualização de licença 
e suporte) pelo período de 12 meses. 
DECISÃO: Determinada Inspeção Extraordinária em Sessão Plenária de 6.11.2018. 
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040/001209/2016 
Ata de Registro de Preços n.º 04/2016. Pregão Eletrônico SMA/SRP 858/2015. 
Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Administração - SMA 
e Grace 2000 Comércio e Serviços Ltda. - ME. Prestação de serviços de agenciamento 
de mensageiro motorizado. Valor: R$ 6.182.784,00. 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 8.5.2018. 
 
040/001101/2018 
ASSUNTO: Recurso de reconsideração formulado pela empresa Natura Ambiental 
Ltda., pretendendo rever decisão desta Corte de Contas no âmbito do processo TCMRJ 
n.º 40/004.696/2017, referente à denúncia promovida pela Associação UNI-ENTULHO, 
que concedeu medida cautelar determinando a COMLURB a suspensão de assinatura 
de contrato ou, se já assinado, suspendesse sua execução até o julgamento definitivo 
do presente processo, ou anterior deliberação plenária. 
DECISÃO: Não conhecimento do presente Recurso, e arquivamento do processo em 
23/10/2018. 
 
040/001089/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 
036/2018 DA IPLANRIO 
OBJETO: Previsão estimada de fornecimento de licenciamento anual de serviço 

continuado Google Maps APIs Premium Plan, com suporte técnico. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 04/12/2018. 
 
040/001088/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 230/2017 
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria (lâminas, lamínulas, 

navalhas, unicassete, frascos plásticos, potes plásticos, conjunto de funil, lancetas, 

swab estéril, tubos plásticos, tubos microleta, bico de Bunsen, alca platina, cabo de 

kole, câmaras fucks, d-glicose, estantes, lápis, microtubos, pêra borracha, placas Kline, 

pipetas, tubos, termômetros, caixa para descarte de material, ponteiras, bastão de 

vidro, sacos plásticos, cálice, funil e cronômetro), pertencentes às classes 6505, 6515, 

6640, 6645, 6685 e 7570. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 

sobrestamento. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
05/07/2018. 
 
040/001087/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP Nº 562/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de contratação de plano de assistência à saúde para 

atendimento aos empregados e dependentes da COMLURB, RIOTUR, RIOLUZ, 
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RIOFILMES, EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENSA DA 

CIDADE E MULTIRIO. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 23/08/2018. 
 
040/001086/2018 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 224/2017 DA SMS 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar, equipos e hemostáticos para abastecimento 

das Unidades de Saúde da SMS do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/12/2018. 
 
040/001053/2017 
Contrato n.º 10038/2016: Locação de veículos, com fornecimento de combustível e 
condutores. Valor: R$ 20.530.620,00. 
Comentários: Arquivado em Sessão Plenária de 11.12.2018 
 
040/001051/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SME/SRP 
Nº 326/2017 
OBJETO: Aquisição de maquinaria especializada - fogões, a serem distribuídos para 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
17/07/2018. 
 
040/001050/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 028/2018 
OBJETO: Aquisição de serviços com tecnologias em saúde para procedimentos de alta 

complexidade em Terapia Renal Substitutiva (TRS) - Hemodiálise Pediátrica e/ou 

Diálise Peritoneal Intermitente Neonatal (DPI ou IPD), ambas modalidades com cessão 

de uso de equipamentos e fornecimento de insumos específicos a cada modalidade, a 

prestação de atendimento aos pacientes neonatos e pediátricos internados em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica da SMS/RJ. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 21/08/2018. 
 
040/001027/2016 
Objeto: Transferência de 63 imóveis de titularidade do Município do Rio de Janeiro para 
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o FUNPREVI. Valor: R$ 91.862.500,00 
Decisão: Diligência determinada em Sessão Plenária de 18.10.2018, consoante Voto 
n.º 592/2018. 
 
040/001026/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP Nº 569/2017 
OBJETO: Aquisição de toalha de papel em bobina de 200m, com fornecimento em 

comodato de 2.250 dispensadores auto-cortantes. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
04/09/2018. 
 
040/001025/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP Nº 541/2017 
OBJETO: Aquisição de desinfetante de uso geral. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
arquivamento. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
04/09/2018. 
 
040/000978/2018 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 330/2017 DA COMLURB 
OBJETO: Aquisição de calçados de segurança em microfibra tipo botina. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, sugeriu o 

arquivamento com determinação e recomendação. 

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação e recomendação na Sessão de 
27/11/2018. 
 
040/000941/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 370/2017 
OBJETO: Prestação de serviços de cessão de uso de lavadoras ultrassônicas com 
assistência técnica, assessoria científica, fornecimento de testes para monitorização e 
validação de lavadoras ultrassônicas, detergente multienzimático e etiquetas de 
rastreabilidade para uso nos Hospitais da Rede Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
17/05/2018. 
 
040/000940/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 547/2017 
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no tratamento de diabetes, destinado 
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a atendimento de demandas judiciais, pertencentes à classe 6505. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 05/07/2018. 
 
040/000913/2018 
OBJETO: Processo de expediente encaminhado a essa Corte de Contas, pelo Tribunal 
de Contas da União - Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, solicitando 
que este TCMRJ responda às questões relacionados às atividades governamentais 
relacionadas ao planejamento urbano e à integração das políticas voltadas para a 
cidade do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇÃO: Via Ofício nº TCM/GPA/SCP/00225/2018 foi encaminhada cópia das 
informações fornecidas pela 2ª e 6ª Inspetorias Gerais. 
 
040/000865/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 200/2017 
OBJETO: Aquisição de bolsas de ostomias, pastas protetoras, pó protetor para pele, 

barreiras protetoras, filtro autoadesivo, cinto elástico, protetor para pele e lenço 

removedor, pertencentes às classes 6510 e 6515. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
18/09/2018. 
 
040/000861/2017 
OBJETO: Contrato de Subempréstimo n.º 0481406-60/2017, do Contrato de 
Empréstimo Externo n.º 2.248/OC-BR, entre Caixa Econômica Federal e Município do 
Rio de Janeiro, no âmbito da 2ª fase do Programa Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. Valor: R$ 14.000.000,00. 
DECISÃO: Arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 30.1.2018 
 
040/000838/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 352/2017 
OBJETO: Aquisição de material hospitalar Gr 05, para abastecimento das Unidades de 

Saúde da SMS (adaptador, bolsa para estoma, cânulas, cateteres, conjuntos para 

punção, conjuntos para monitorização, conjunto para retirada de pontos, conjunto para 

curativo, dispositivo de monitoramento, fixador de tubo, lâminas, protetor higiênico, 

sensores para monitorização, sistema fechado, frasco e lenço umedecido), 

pertencentes às classes 6510 e 6515. 

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e 
esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de 
Contas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com determinação e recomendação 
na Sessão de 10/07/2018. 
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040/000837/2018 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 
PE-RP Nº 449/2017 DA SMS 
OBJETO: Aquisição de tomógrafos computadorizados necessários para boa prática 
médica, bem como no atendimento e auxílio diagnóstico nas Unidades de Imagem da 
Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes à classe 6525. 
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 29/11/2018. 
 
040/000836/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 334/2017 
OBJETO: Aquisição de insumos para os serviços de endoscopia digestiva dos Hospitais 

Municipais do Rio de Janeiro (agulhas, alças, bocal plástico, conjunto para ligadura, 

conjunto para gastronomia, escovas, pinças e tubos de silicone). 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
21/08/2018. 
 
040/000793/2018 
Objeto: Termo n.º 07/2018 - F/SPA, tendo como partes o Município do Rio de Janeiro 
e a Caixa Econômica Federal - CAIXA, cujo objeto é o termo de compra e venda dos 
imóveis situados na Estrada de Jacarepaguá, n.º 3145, Lotes 11 e 17 e respectivos 
terrenos, ambos do Projeto Aprovado de Loteamento - PAL 37.215 
Valor: R$ 9.615.000,00 
 DECISÃO: Baixado em diligência em 16.10.2018, em linha com Voto n.º 1.021/2018. 
 
040/000763/2018, 040/000762/2018, 040/000951/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nºs 011, 012/2018 e 016/2018 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SME/SRP nº 005/2018 
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo, pertencente à classe 6830. 

COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: Os processos foram baixados em diligência com recomendação na Sessão 
de 05/06/2018. 
 
040/000700/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO CVL/SRP 
Nº 275/2017 
OBJETO: Prestação de serviço de apoio operacional à administração e gerenciamento 

de abastecimento da frota, máquinas e equipamentos através do fornecimento de 

cartões magnéticos, para serem utilizados em veículos próprios ou locados pelos 

órgãos/entidades do Município do Rio de Janeiro, com fornecimento de óleo diesel, 

álcool e gasolina, através de rede de postos, próprios e/ou credenciados, para atender 
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aos diversos órgãos/entidades da PCRJ. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 

que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
07/08/2018. 
 
040/000699/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO 
GP/SUBSC/SRP Nº 511/2017 
OBJETO: Prestação de Serviços de agenciamento de mensageiro motorizado para 

atender as atividades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ. 

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 25/09/2018. 
 
040/000675/2018 
OBJETO: Solicitação por parte do Tribunal de Contas da União, através do Ofício 
0020/2018-TCU/SeinfraUrbana, de informações acerca de irregularidades nos 
orçamentos da Via Expressa Transolímpica e da Transcarioca, especialmente em 
relação a indícios de sobrepreço, bem como cópia dos respectivos relatórios e 
deliberações, com vistas ao saneamento do processo de representação TC 
030.238/2017-0. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/95/2018, de 08/03/2018, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/000559/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 230/2017 
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria pertencentes às 
classes 6505, 6515, 6640, 6645, 6685 e 7510. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
15/05/2018. 
 
040/000558/2018, 040/000556/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nºs 007 e 008/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO 
SME/SRP nº 496/2017 
OBJETO: Aquisição de uniforme escolar. 
COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo 
conhecimento. 
DECISÃO: Os processos foram arquivados com recomendação na Sessão de 
21/06/2018. 
 
040/000486/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2018 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 520/2017 
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OBJETO: Prestação de serviços de oxigenoterapia hiperbárica para pacientes autores 
de demandas judiciais. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
08/05/2018. 
 
040/000485/2018, 040/000484/2018 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 002/2018 e 003/2018 e PREGÃO 
ELETRÔNICO SME/SRP Nº 471/2017 
OBJETO:  Prestação de serviços de locação de veículos tipo Van adaptadas, com 

motorista e com combustível a serem utilizados pelos alunos da Rede Pública Municipal 

de Ensino, com mobilidade reduzida, deficientes físicos, cadeirantes e qualquer tipo de 

deficiência. 

COMENTÁRIOS:  A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
04/09/2018. 
 
040/000481/2018 
OBJETO: Recurso de Reconsideração impetrado pelo IABAS contra decisão exarada 
nos autos do Processo 40/3797/2016. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, pelo desprovimento, na Sessão de 
08/05/2018. 
 
040/000436/2018 
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração impetrado pela empresa FJ Engenharia Ltda. 
em face à decisão proferida no processo TCMRJ 40/001.738/2011. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e arquivamento do recurso e no mérito pelo não 
provimento, conforme Voto nº 466/2018 do Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães 
Martins da Rocha, proferido na sessão de 31/07/2018. 
 
040/000391/2018 
ASSUNTO: Solicitação formulada pela ABILUX - Associação Brasileira da Indústria de 

Iluminação para implementação de tecnologia local para projetos de iluminação. 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou que, 

em função das suas atribuições, materializadas na Deliberação TCMRJ nº 242, de 

27/06/2017, em caso de análise de qualquer edital de concorrência pública que verse 

sobre o assunto ora tratado, procederá sua avaliação com base nos critérios 

estabelecidos na Legislação Brasileira e, caso compatíveis com esta, nos ditames do 

edital que rege o certame. 

DECISÃO: Pelo arquivamento na Sessão de 18/09/2018. 

 
040/000390/2015 
OBJETO: Análise às Audiências determinadas para que fossem apresentadas 

justificativas para a utilização de pesquisa de preços de empresas com mesmo sócio 

proprietário em relação ao Contrato nº 080/13 (40/006.862/13) -  prestação de serviços 
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de suporte técnico especializado para atender às demandas do Sistema de 

Teleatendimento do Projeto 1746, firmado em 27/11/14 entre a Companhia Municipal 

de Energia e Iluminação - RIOLUZ e a empresa Formarketing Serviços de Mão de Obra 

Ltda. - EPP, 

COMENTÁRIOS: Envio de cópia do processo ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro - MPRJ, nos termos previstos no art. 102 da Lei nº 8666/93, com a aplicação 

da multa prevista no inciso I, do art. 3º, da Lei 3.714/03, c/c o Parágrafo único do art. 

50, da Lei Orgânica do TCMRJ. 

OBSERVAÇÃO: Em tramitação. 

 
040/000379/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
Nº 428/2017 
OBJETO: Aquisição de intensificadores de imagem necessários para boa prática 

médica, bem como no atendimento e auxílio diagnóstico nas Unidades de Imagem da 

Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes à classe 6525. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
06/09/2018. 
 
040/000378/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO 
COMLURB/SRP Nº 049/2017 
OBJETO: Aquisição de leite e bebida láctea integral sabor chocolate (gêneros 

alimentícios classe 8910). 

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
28/08/2018. 
 
040/000375/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 082/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO SMS/SRP 
nº 239/2017 
OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares pertencentes às classes 6510 e 
6515. 
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou 
que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 
15/05/2018. 
 
040/000324/2018 
OBJETO: Inspeção Extraordinária realizada na SMF, referente ao Contrato nº 1/2016 
relativo ao Sistema de Gestão Integrada de Processos de Controle, Contabilidade, 
Gestão de Contratos Externos, Orçamento e Financeiro - GICOF. 
Decisão: Determinação à SMF e à IPLANRIO, consoante Voto n.º 1.084/2018, em 
Sessão Plenária de 23.10.2018. 
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040/000200/2012 
Objeto: Ata de Registro de Preços n.º 7/2011: ativação e expansão da rede de fibra 
ótica municipal. 
Valor: R$ 76.324.648,20 
DECISÃO: arquivado em Sessão Plenária de 1.11.2018 
 
013/000480/2015 
Objeto: Tomada de Contas Especial (TCE), realizada pela CGM, para o Contrato de 
Gestão nº 002/2011, firmado entre a SECT e a Organização Social (OS) Instituto de 
Desenvolvimento e Ação Comunitária (IDACO). 
COMENTÀRIOS: A TCE foi realizada pela CGM por determinação deste Tribunal, 
conforme Voto de nº 304/2015, proferido no Processo nº 40/4560/2013, para apuração 
dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, referente ao 
sobrepreço na aquisição de mobiliários e na contratação de serviços de apoio 
terceirizados. 
DECISÃO: diligência, com encaminhamento dos autos à CGM para: (a) providenciar a 
juntada do pronunciamento do Secretário da SECT, à época, Sr. Franklin Dias Coelho, 
atestando ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas especial - RAG 
nº 299/2016 e (b) providenciar documentação que demonstre a ciência dos 
responsáveis Sra. Maria Cristina Chevalier de Paula Tavares e Sr. Rogério de Jesus 
Pessoa de Souza, decidida em sessão de 18/10/2018. 
 
012/001018/2015 
Objeto: Prestação de contas do Contrato de Gestão SMC nº 12.120/2012, firmado entre 
a SMC e o Instituto ODEON. O referido contrato, fundamentado na Lei Municipal nº 
5.026/2009, foi celebrado em 27/04/2012, para gestão da Escola do Olhar e do Museu 
de Arte do Rio - MAR. 
COMENTÀRIOS: A 6ª IGE opinou por diligência para que a jurisdicionada esclareça 
acerca da ata da reunião da CTAA relativa ao 6º quadrimestre; encaminhe as 
conciliações bancárias dos 3º e 6º quadrimestres, devidamente assinadas pelos 
representantes da ODEON; encaminhe as conciliações bancárias dos 3º e 6º 
quadrimestres, devidamente assinadas pelos representantes da ODEON 
DECISÃO: Diligência para que a jurisdicionada providencie a juntada de documentos e 
esclarecimentos quanto às fragilidades apontadas pelo Corpo Instrutivo, em 
11/10/2018. 
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Acesso à Informação
68,8%

Reclamação
15,8%

Denúncia
10,5%

Agradecimento
2,6%

Sugestão
1,5%

Recurso
0,8%

11. 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 67 chamados no SIC e 199 chamados na Ouvidoria, 
totalizando 266 chamados, sendo 89,5% de solicitações de informações, 
esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 10,5% 
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. 
 

Gráfico 4. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período 
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12. 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 2018-2023 é o seguinte: 
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Os valores do TCMRJ são os seguintes: 
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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 01/11/2017 a 31/10/2018 proporcionou o 
alcance do percentual de 85,50% do total previsto, podendo ser assim visualizado: 

 

 

 

Meta 01: PROVER ACESSO DOS JURISDICIONADOS AO PROCESSO ELETRÔNICO (PORTAL) VALIDADA DATA ATINGIMENTO

15%

Etapa 1
Revisar e publicar as Deliberações que dispõem sobre a remessa de atos e

documentos ao TCMRJ
10%

NÃO 0,00%

Etapa 2
Desenvolver o gerenciamento de usuários de jurisdicionados para acesso ao

portal
20%

SIM 27/9/18 3,00%

Etapa 3
Desenvolver interfaces para envio, aceitação e consulta de situação de peças

eletrônicas pelos jurisdicionados
20%

SIM 29/10/18 3,00%

Etapa 4
Desenvolver interface para visualização do Processo Eletrônico pelos

jurisdicionados
20%

SIM 27/9/18 3,00%

Etapa 5
Capacitar os servidores da DCO para a recepção de documentos dentro do

estabelecido nas Deliberações e para a operação do portal
10%

SIM 29/10/18 1,50%

Etapa 6
Elaborar fluxo das informações necessárias à análise de cada tipo de processo

eletrônico
10%

SIM 29/10/18 1,50%

Etapa 7
Elaborar Deliberação com o objetivo de regulamentar o uso do Portal pelos

jurisdicionados
10%

SIM 29/10/18 1,50%

Meta 02: INCREMENTAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
15%

Etapa 1 Implementar o programa "Aluno Cidadão" 25% SIM 27/9/18 3,75%

Etapa 2
Transmitir as sessões ao vivo pela internet e disponibilizar os respectivos

arquivos de vídeo. (QATC-27.4.7)
25%

NÃO 0,00%

Etapa 3
Realizar duas palestras sobre a importância da comunicação e da cultura da

transparência. (QATC-28.2.6)
25%

SIM 14/6/18 3,75%

Definir metas e indicadores de desempenho quanto a prazo de atendimento às

demandas do SIC/Ouvidoria. (QATC-28.2.1)
5%

SIM 14/6/18 0,75%

Definir metas e indicadores de desempenho quanto a satisfação do usuário em

relação ao SIC/Ouvidoria; (QATC-28.2.2)
5%

SIM 14/6/18 0,75%

Definir metas e indicadores de desempenho quanto a atuação em eventos de

estímulo ao controle social e à transparência; (QATC-28.2.3)
5%

SIM 14/6/18 0,75%

Definir metas e indicadores de desempenho quanto a quantidade de pessoas

capacitadas nos eventos de estímulo ao controle social e transparência; (QATC-

28.2.4)

5%
SIM 14/6/18 0,75%

Implantar o Relatório Cidadão 5% SIM 14/6/18 0,75%

Meta 03: APRIMORAR PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EXTERNO
15%

IMPLANTAR AS NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL DA ATRICON

Def. de Req. p/ Des. de Ferram. de Apoio p/ Anál. de Cont., Convên. e de Acomp. de Rec. e Desp.

Etapa 1
Capacitar no mínimo 80% dos servidores indicados a respeito do conteúdo do

Boletim Técnico “Documentação de Auditoria”
10%

SIM 6/2/18 1,50%

Levantamento de melhores práticas junto aos Tribunais de Contas e à ATRICON 12%
SIM 15/8/18 1,80%

Apresentação da pesquisa inicial a um grupo do controle externo com

representantes das inspetorias/CAD 
12%

SIM 15/8/18 1,80%

Contato junto aos Tribunais de Contas para verificação dos sistemas

selecionados 
12%

SIM 24/10/18 1,80%

Elaboração do Relatório contendo a observação das pesquisas realizadas, bem

como o detalhamento da aquisição das soluções encontradas 
12%

SIM 24/10/18 1,80%

Apresentação e validação das ferramentas selecionadas junto aos Inspetores

Gerais/Coordenador e Secretário-Geral da SGCE com vistas à priorização de

implantação futura 

12%
SIM 24/10/18 1,80%

Etapa 3 Implementar uma das ferramentas de Apoio ao Controle Externo 30% NÃO 0,00%

Etapa 4 - 

Desenvolver 

mecanismos de 

monitoramento 

das atividades 

relacionadas ao 

Controle Social

Etapa 2 - Pesquisa 

de Melhores 

Práticas de 

ferramentas de 

Auditoria
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Meta 04: IMPLANTAR SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA
15%

Definir e implementar a apresentação dos documentos a serem apresentados na

pesquisa de Jurisprudência (Certidão, Votos, Voto Vista, Parecer e Instrução) 
5%

SIM 26/9/18 0,75%

Criar funcionalidade de ordenação do resultado da pesquisa por Processo, Data

de Sessão, Relator, Natureza e Interessado
5%

SIM 26/9/18 0,75%

Implantar ferramenta para extração de Ementas de Votos para a sua utilização na 

Indexação e na apresentação dos resultados de pesquisa de jurisprudência 
5%

SIM 26/9/18 0,75%

Implantar ferramenta para cadastro de Súmulas e Informativos de Jurisprudência 5%
SIM 26/9/18 0,75%

Modelar ferramenta para controle das decisões na Secretaria das Sessões 10% SIM 24/10/18 1,50%

Modelar o Banco de Dados 10%
SIM 26/9/18 1,50%

Criar ferramenta para inserção dos dados 5% NÃO 0,00%

Desenvolver relatórios para acompanhamento dos status dos achados 5%
NÃO 0,00%

Etapa 3
Publicar dois informativos de Jurisprudência e definir periodicidade de

publicação
15%

SIM 24/10/18 2,25%

Etapa 4 Disponibilizar o Sistema de Jurisprudência na WEB (QATC-4.3.3) 15% NÃO 0,00%

Etapa 5

Oferecer curso sobre o Novo CPC a no mínimo 4 servidores de cada Gabinete

de Conselheiros/GPA, 1 de cada Gabinete de Conselheiro Substituto, 2 de cada

Inspetoria/Coordenadoria, 2 da SGCE e 4 da Procuradoria Especial

20%
SIM 26/9/18 3,00%

Meta 05 - IMPLANTAR SISTEMA DE APOSENTADORIAS
15%

Distribuição Automática dos Processos (Vínculos) de Aposentadoria que foram

Registrados no Sistema Ergon
5%

SIM 26/3/18 0,75%

Ferramenta de Entrada de Dados a serem Coletados no Diário Oficial para os

Processos (Vínculos) de Aposentadoria Distribuídos 
10%

SIM 26/3/18 1,50%

Dos Documentos a serem enviados 5% SIM 29/10/18 0,75%

Das Fundamentações de Aposentadoria 10% SIM 29/10/18 1,50%

Das Verbas de Vantagem (abrangência de 90% das ocorrências) 5% SIM 29/10/18 0,75%

Dos Documentos a serem enviados 5% SIM 29/10/18 0,75%

Das Fundamentações de Aposentadoria 10% SIM 29/10/18 1,50%

Das Verbas de Vantagem (abrangência de 90% das ocorrências) 5% SIM 29/10/18 0,75%

Implementação - Ferramenta para Pesquisa das Fundamentações das Rubricas 10% SIM 29/10/18 1,50%

Implementação do Mapa Tempo de Serviço 10%
SIM 29/10/18 1,50%

Prospecção de tecnologias para Geração de Relatórios em ambiente WEB 5% SIM 29/10/18 0,75%

Implementação dos Checklist 10% SIM 29/10/18 1,50%

Implementação dos Relatórios 10% SIM 29/10/18 1,50%

Meta 06: Implementar a Política de Comunicação Social do TCMRJ
15%

Etapa 1
Redefinir, por meio de comissão específica, posicionamento, objetivos e

diretrizes da comunicação externa do TCMRJ
20%

SIM 26/3/18 3,00%

Etapa 2
Ratificar os objetivos e diretrizes da comunicação externa junto ao Presidente do

TCMRJ
15%

SIM 26/3/18 2,25%

Etapa 3
Estabelecer operacional para produção de conteúdo para divulgação, conforme

preceitos estabelecidos
20%

SIM 22/8/18 3,00%

Etapa 4

Buscar boas práticas e experiências junto a outros Tribunais de Contas e à

Atricon e adequá-las aos preceitos estabelecidos em comissão especifica,

validados pelo Presidente do TCMRJ

20%
SIM 22/8/18 3,00%

Etapa 5
Elaborar minuta de normativo estabelecendo a Política de Comunicação Social

do TCMRJ com previsão de nova estrutura operacional necessária
25%

SIM 11/10/18 3,75%

Meta 07 - Implantar ações que propiciem a redução dos prazos de diligências e de tramitação de processos
10%

Deliberação nº 180/2011 – QATC-5 10%
SIM 26/9/18 1,00%

Deliberação nº 186/2012 – QATC-10.4.8 10%
SIM 26/9/18 1,00%

Deliberação nº 223/2016 – QATC-10.1 10%
SIM 26/9/18 1,00%

Elaborar estudo sobre o sobrestamento, indicando causas, procedimentos atuais

e soluções para mitigar o volume de processos sobrestados
20%

SIM 24/10/18 2,00%

Capacitar multiplicadores para utilização das ferramentas existentes no SCP

relativas ao acompanhamento dos prazos estabelecidos pelo TCMRJ
20%

SIM 24/10/18 2,00%

Implantar o módulo de controle de prorrogação de prazos, segundo a

Deliberação vigente
20%

SIM 24/10/18 2,00%

Etapa 3
Reduzir o prazo médio de tramitação dos processos até decisão definitiva (Até

10%) NÃO 0,00%

Etapa 1 - 

Aprimorar o 

Sistema de 

Jurisprudência

Etapa 2 - 

Desenvolver 

Banco de Dados 

de Achados no 

Âmbito da SGCE

Etapa 1 - Criar 

Ferramentas

Etapa 2 - Definir 

Checklists e Dados 

do Relatório

Etapa 3 - Criar a 

Estrutura de 

Dados para 

Checklists 

Etapa 4 - Criar 

Ferramentas de 

Apoio

Etapa 5 - 

Implantar Sistema 

Aposentadoria

Etapa 1 - Revisar 

Deliberações 

existentes sobre o 

tema, 

apresentado as 

respectivas 

minutas.
Etapa 2 - 

Aprimorar os 

procedimentos 

relativos ao 

acompanhamento 

dos prazos 

estabelecidos pelo 
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13. 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. 

 

13.1. 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 2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
13.1.1. DESTAQUES DO ANO 

      
Principais Destaques 

 Desenvolvimento do novo Portal do Controle Social 

 Desenvolvimento do novo Portal do TCMRJ 

 Desenvolvimento do novo Portal do Jurisdicionado 

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

 Participação nos grupos relacionados ao Planejamento Estratégico do TCMRJ; 

 Modernização do parque computacional; 
 
Outros destaques: 

 Apoio técnico nos pregões realizados no TCMRJ. 
 
 

13.1.2. 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 
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TCMRJ. 

 Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ 

 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) 

  
 

13.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

      
A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste trimestre, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos: 
 
Hardware: 1.556 chamados (49,5%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, 
retirada de equipamentos. 
 
Apoio à softwares e aplicativos: 567 chamados (18%) 
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do 
TCMRJ; 
 
Rede e compartilhamento: 406 chamados (12,9%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à sistemas TCMRJ: 397 chamados (12,6%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ. 
 
Gerenciamento de usuários: 164 chamados (5,2%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
 
Apoio à sistemas IPLANRIO: 57 chamados (1,8%) 
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO. 
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Dentre os chamados fechados, 1.994 (63,3%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 440 (14%) no dia seguinte, 399 (12,7%) em até 1 semana 
e 314 (10%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, existia um 
saldo de 112 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. 
 
 
 
 

13.2. 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, 

http://www.tcm.rj.gov.br/
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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: 
      

 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. 

 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; 

 Boletim Jurisprudencial; 

 Súmulas do TCMRJ; 
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 Informações sobre concursos públicos; 

 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 

 Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 

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

 Biblioteca e Legislação On Line 
 
 
 

13.3. 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. 

 
13.3.1. 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. 
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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. 

 
13.3.2. 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 de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento - CAT, 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 19 e 20 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2018, o Centro de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso “Processo 
nos Tribunais de Contas", realizado para 51 servidores do TCMRJ e 4 servidores 
de outros órgãos, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Odilon Cavallari de 
Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Março 

 
Dias 5 e 6 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o 
Curso "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil", realizado para 
50 servidores do TCMRJ e uma servidora de outro órgão, das 9h às 18h, ministrado 
pela Instrutora Karine Lilian de Sousa Machado, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 

 
Dias 12 e 13 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu 
o Curso "Processo nos Tribunais de Contas II", realizado para 39 servidores do 
TCMRJ e um servidor de outro órgão, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Odilon 
Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 16 e 21 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu 
o Curso "Mídias Sociais na Prática", realizado para 9 servidores do TCMRJ, das 9h 
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às 18h, ministrado pela Instrutora Elis Monteiro, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 

 
Abril 

 
Dias 16 e 17 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2018, o Centro de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso 
“Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de 
Contas I", realizado para 31 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo 
Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 25 – Palestra: “A importância da comunicação e da cultura da 
transparência”, com a palestrante Tatiana Quintela de Azeredo Bastos. 

 
Maio 

 
Dia 9 - O CAT e 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, 
promoveram a palestra "Inteligência Emocional " com a palestrante Dra. Kelli 
Rodrigues, às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 17 - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro recebeu universitários 
e professores, na cerimônia de fechamento das atividades da 4ª edição do Projeto 
Cidade Constitucional: Rio de Janeiro, Primeira Capital da República. Os convidados 
foram saudados pelo Presidente do TCMRJ o Conselheiro Thiers Montebello, o 
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. 

 
Dias 21 e 22 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2018, o Centro de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso 
“Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de 
Contas II", realizado para 24 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo 
Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Junho 
 

Dias 4 e 5 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2018, o Centro de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso “Processo 
nos Tribunais de Contas III", realizado para 39 servidores do TCMRJ, das 9h às 
18h, ministrado pelo Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 6 - Posse dos novos Técnicos de Controle Externo, com a presença do 
Senhor Presidente Conselheiro Thiers Montebello e Secretários Gerais, das 9h 
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às 14h, no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
 
Julho 
 

SEM PROGRAMAÇÃO 
 
Agosto 
 

Dias  2, 3, 9, 10, 16, 17, 30 e 31 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação 
Continuada, ano de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Treinamento-CAT, promoveu o Curso " Novo Código de Processo Civil ", realizado 
às quintas-feiras para 48 servidores e às sextas-feiras para 39, do TCMRJ, das 10h 
às 13h e das 14h às 17h, respectivamente, ministrado pelo Professor Diogo Rezende 
de Almeida, da FGV, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 6 e 7 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 
2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o 
Curso "Processo nos Tribunais de Contas IV", realizado para 76 servidores do 
TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 27 e 28 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu 
o Curso "Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os 
Tribunais de Contas III", realizado para 66 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, 
ministrado pelo Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 

 
Setembro 
 

Dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação 
Continuada, ano de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Treinamento-CAT, promoveu o Curso " Novo Código de Processo Civil ", realizado 
às quintas-feiras para 48 servidores e às sextas-feiras para 39, do TCMRJ, das 10h 
às 13h e das 14h às 17h, respectivamente, ministrado pelo Professor Diogo Rezende 
de Almeida, da FGV, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 17 e 18 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu 
o Curso “Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os 
Tribunais de Contas IV", realizado para 65 servidores do TCMRJ e 2 servidores do 
TCM/SP, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Odilon Cavallari de Oliveira, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Outubro 

 
Dias 5, 11, 18, 19, 25 e 26 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação 
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Continuada, ano de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Treinamento-CAT, promoveu o Curso " Novo Código de Processo Civil ", realizado 
às quintas-feiras para 48 servidores e às sextas-feiras para 39, do TCMRJ, das 10h 
às 13h e das 14h às 17h, respectivamente, ministrado pelo Professor Diogo Rezende 
de Almeida, da FGV , no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 15 e 16 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano 
de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu 
o Curso "Pesquisa de Mercado e Estimativa de Preços em Licitações Públicas 
- Justificativa de Preços nas Contratações Diretas e Negociação nas 
Contratações Públicas", administrado por docentes da Escola de Contas e Gestão 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dando início à recente parceria 
estabelecida por meio deste Centro de Capacitação-CAT e a ECG-TCE/RJ, 
realizado para 43 servidores, sendo 39 do TCMRJ e 4 da CMRJ, das 9h às 18h, 
ministrado pelos professores Eduardo dos Santos Guimarães e Paulo Sergio da Silva 
Inácio, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Novembro 

 
Dias 26, 27 e 28 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, 
ano de 2018, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, 
promoveu o Curso " Implantação do eSocial em Órgãos Públicos - Uma 
Abordagem Avançada", realizado para 37 servidores, sendo 21 do TCMRJ e 16 da 
CMRJ, das 9h às 17h, ministrado pelo professor Alan William Fernandes Silva, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Projeto Cidade Constitucional - Inspirada na ideia do professor Marcelo Nerling 
(USP), a iniciativa leva o público universitário a órgãos públicos, com o objetivo de 
disseminar de forma lúdica o conhecimento sobre a administração pública. Durante 
as visitas, alunos e professores puderam testemunhar na prática e em tempo real 
um pouco do trabalho das instituições selecionadas para o roteiro. 

 
Dezembro 

 
Dia 12 - O Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento - CAT e a 3ª IGE, 
celebraram o evento "15 anos do Programa de Visitas às Escolas " e o lançamento 
do Projeto Aluno Cidadão,  com a presença do Conselheiro  Presidente Thiers 
Montebello e dois Conselheiros Felipe Galvão Puccioni e Luiz Antonio Chrispim 
Guaraná, o Secretário Geral da Presidência, Dr. Sergio Aranha, a Secretária de 
Educação do Município e Subsecretária, representantes da Secretaria de Educação, 
alunos, diretores e professores de 8 escolas e o Vereador Professor Célio Lupparelli, 
das 13h às 17h,  no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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14. 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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15. 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. 

 

 

 


