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Novo Regimento Interno 
Foi aprovado, no dia 28 de maio de 2019, o novo Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro – RITCMRJ, por meio da Deliberação TCMRJ 

n.º 266/2019. 

O art. 218, inciso II, do RITCMRJ 1 , dispõe sobre a remessa obrigatória de 

atos/documentos à Corte para análise de conformidade. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão do dispositivo, foi elaborado o quadro anexo 

a este documento, o qual resume a redação do mencionado dispositivo. 

Cabe ressaltar que o Plenário, o Presidente, o Conselheiro Relator e a Secretaria Geral 

de Controle Externo poderão requisitar atos/instrumentos não previstos no Regimento 

como de remessa obrigatória, conforme previsto no art. 218, §3º, do RITCMRJ. 

Destaca-se também a aprovação, em 31 de julho de 2019, da Instrução Normativa n.º 

1, que dispõe sobre a remessa de atos e documentos ao TCMRJ, revogando a 

Deliberação n.º 219/2015. 

 

 

  

                         

1 Art. 218, RITCMRJ – Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará 
a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua 
jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial: 
[...] 
II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados: 
[...] 
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Anexo único: Quadro resumo do art. 218, inciso II, do RITCMRJ 

DOCUMENTOS¹ 
VALOR PARA 

REMESSA 

3 dias úteis da publicação do aviso 

Cópia dos editais de licitação por concorrência² – 

5 dias da publicação 

Cópia detalhada do edital de convocação de concurso público 
para admissão de pessoal³ 

– 

Cópia do resultado do concurso público para a admissão de 
pessoal, em meio eletrônico, com relação nominal dos classificados, 

contendo inscrição no CPF e a que tipo de vaga concorre³ 
– 

30 dias da publicação 

Cópia das atas de registro de preço² ≥ R$ 1.430.000,00 

Cópia dos contratos² ⁴ ≥ R$ 1.430.000,00 

Cópia dos contratos de gestão, convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento e termos de parceria² ⁴ 

≥ R$ 1.430.000,00 

90 dias da data de eficácia 

Atos concessórios de aposentadorias e pensões, bem como 
as consequentes fixações de proventos⁵ 

– 

As revisões posteriores que modifiquem a fundamentação 
legal da concessão ou as parcelas da fixação dos 

proventos⁵ 
– 

1 Art. 218, §3º, RITCMRJ – O Plenário, o Presidente, o Conselheiro Relator e a Secretaria Geral de Controle Externo 

poderão requerer atos/instrumentos não previstos neste Regimento como de remessa obrigatória. 

2 Acompanhadas das cópias da documentação prevista na Instrução Normativa n.º 1, de 31 de julho de 2019, 

em cumprimento ao §1º do art. 218, do RITCMRJ. 
3 Acompanhadas das cópias da documentação prevista na Deliberação TCMRJ n.º 217, de 9 de novembro de 

2015, em cumprimento ao §1º do art. 218, do RITCMRJ. 
4 Os termos aditivos decorrentes dos instrumentos não necessitam ser enviados, 

independentemente de valor. 
5 Acompanhadas das cópias da documentação prevista na Deliberação TCMRJ n.º 218, de 9 de novembro de 

2015, em cumprimento ao §1º do art. 218, do RITCMRJ. 

 
 


