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I. APRESENTAÇÃO  

Com o objetivo de verificar a implantação das políticas públicas de esporte 

e lazer no Município do Rio de Janeiro e auxiliar a sociedade na busca de melhores 

serviços à população, o TCMRJ desenvolveu o Programa de Visitas Técnicas às Vilas 

Olímpicas – Pró-Vila (APÊNDICE I), que visa a acompanhar a gestão dos 

Equipamentos Esportivos - EE, em especial o atingimento das metas estabelecidas nos 

respectivos Contratos de Gestão. 

O programa consiste em ciclos de inspeções físicas continuadas, com 

duração quadrimestral e emissão de relatórios, por ciclo, com os resultados obtidos 

mediante a confrontação de dados coletados in loco com os objetivos e metas 

determinados para as Vilas. 

 Neste Ciclo de Visitas, foram selecionados os seguintes EE: 

 Vila Olímpica da Gamboa – Contrato de Gestão n.º 15/20171; 

 Vila Olímpica Arthur da Távola – Contrato de Gestão n.º 10/20172; e 

 Vila Olímpica Mestre André – Contrato de Gestão n.º 22/20173. 

As visitas ocorreram em datas distintas, perfazendo o total de 20 em cada EE. 

Este relatório refere-se à Vila Olímpica da Gamboa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1  Organização Social CEBRAC - Centro Brasileiro de Ações Sociais para a Cidadania. Processo administrativo 

n.° 01/002.307/2017; Processo TCMRJ n.º 40/4426/2017 – Arquivado em Sessão Plenária de 18/12/2018. 
2 Organização Social SOLAZER, O Clube dos Excepcionais. Processo administrativo n.° 01/002.314/2017; Processo 

TCMRJ n.º 40/4278/2017 – Arquivado em Sessão Plenária de 21/05/2019. 
3  Organização Social INATOS - Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidades e Saúde. Processo 

administrativo n.° 01/002.315/2017; Processo TCMRJ n.º 40/133/2018 – Arquivado em Sessão Plenária de 14/05/2019. 
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QUADRO 1 – ORIGEM DO ORÇAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 

 

De acordo com os relatórios FINCON (APÊNDICE IV) de 10/07/2019, pode-se 

afirmar que 100% dos recursos financeiros alocados ao Contrato de Gestão 

n.º 15/2017, relativo à Vila Olímpica da Gamboa, são oriundos da Secretaria 

Municipal de Educação – SME, direta ou indiretamente. 

Do montante total, 83,5% (R$ 2.700.882,40) provêm diretamente da SME, 

mediante o Programa de Trabalho – PT 16.15.12.361.0316.2117, referente a "Educação 

física na educação básica". Já 16,5% (R$ 540.176,48) são oriundos da Secretaria 

Municipal da Casa Civil - CVL, sob o PT 11.13.27.812.0032.2068 – referente a 

“Subsecretaria de Esportes e Lazer”. Tais recursos, no entanto, foram transferidos 

mediante Termo de Execução, pela Secretaria Municipal de Educação, PT 

16.17.27.812.0032.2068 (Valor Inicial Empenhado R$ 648.211,78 – Valor Liquidado 

R$ 108.035,30).  

A transferência de recursos da SME para a CVL via Termo de Execução 

ocorreu em todos os Contratos de Gestão relacionados acima. 

 

 

Vila Olímpica / 

Equipamento 

Esportivo 

Contrato 

de Gestão 

n.º 

Valor PT SME 

(R$) 

Valor PT CVL 

(R$) 

Valor Total do 

CG (R$) 

Valor médio 

mensal do CG 

(R$) 

Vila Olímpica da 

Gamboa 

15/2017 2.700.882,40 540.176,46 3.241.058,88 135.044,12 

Vila Olímpica 

Arthur da Távola 

10/2017 2.426.208,90 485.241,78 2.911.450,68 121.310,45 

Vila Olímpica 

Mestre André 

22/2017 2.499,239,70 499.847,94 2.999.087,64 124.961,99 
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II. INTRODUÇÃO: 

II.1 – Ato que autorizou o trabalho 

As visitas técnicas que geraram o presente relatório têm sua legitimidade 

conferida pela Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 88, inciso IV; pela 

Deliberação n.º 266/2019 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro), art. 202, inciso IV; bem como pelo Plenário desta Corte, em Sessão 

Plenária de 29 de janeiro de 2019 (Processo TCMRJ n.º 40/196/2019), o qual aprovou 

o Plano Anual de Fiscalizações para o exercício de 2019. 

II.2 – Normas de auditoria 

A presente auditoria foi conduzida em conformidade com: o Manual de 

Auditoria Governamental do TCMRJ (Deliberação n.º 229/2016); as Normas de 

Auditoria Governamental aprovadas pela ATRICON e incorporadas pelo TCMRJ na 

forma da Deliberação n.º 199/2014, bem como com os Princípios Fundamentais de 

Auditoria das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI. 

II.3 – Visão Geral do Objeto, objetivo e escopo 

 II.3.1 – Visão Geral do Objeto 

 O objeto das visitas técnicas são os serviços prestados na Vila Olímpica da 

Gamboa, bem como suas condições físicas, avaliados no período de Março a Julho 

de 2019. 

 A gestão administrativa e técnica da Vila Olímpica da Gamboa está a cargo 

da Organização Social CEBRAC – Centro Brasileiro de Ações Sociais para a 

Cidadania, por meio do Contrato de Gestão n.° 15/2017, processo administrativo 

n.° 01/002.307/2017, que deu origem ao processo TCMRJ n.° 40/004.426/2017, 

arquivado com recomendação em Sessão Plenária de 18/12/2018. 
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II.3.2 – Objetivo e escopo 

O Pró-Vila tem como objetivo acompanhar a gestão dos EE e buscar seu 

aperfeiçoamento, mediante controle concomitante e in loco, no qual serão 

verificados os seguintes pontos: 

• atividades oferecidas ao público; 

• situação da estrutura física dos equipamentos esportivos; 

• gestão administrativa e esportiva das Vilas; 

• razoabilidade dos custos destinados a essa gestão; 

• recursos municipais repassados às Organizações Sociais - OS; 

• adequada utilização dos recursos físicos e financeiros disponibilizados às 

OS contratadas via Contratos de Gestão - CG; e 

• metodologia de medição e alcance das metas estabelecidas nos 

instrumentos, detalhadas a seguir: 

 

QUADRO 2 – PESO RELATIVO DAS METAS CONTRATUAIS  

Meta 
Pontuação 

Máxima 

Número de Atendimentos em atividades sistemáticas 20 

Número de Atendimento em atividades assistemáticas 20 

Número de Eventos Estratégicos 10 

Número de Eventos Operacionais 10 

Integração com as escolas da Rede Municipal 20 

Satisfação dos usuários 10 

Trabalho Voluntário 10 

Total 100 
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QUADRO 3 – PERCENTUAL DE REPASSE POR PONTUAÇÃO ATINGIDA NAS METAS 

 

TABELA DE REPASSE DE PARCELA POR PONTUAÇÃO ATINGIDA4 

90 - 100 PONTOS 100% 

80 - 89 PONTOS  95% 

70 - 79 PONTOS 90% 

60 - 69 PONTOS 85% 

50 - 59 PONTOS 80% 

 

 

II.4 – Metodologia  

O Pró-Vila foi estruturado objetivando o acompanhamento da gestão dos 

equipamentos esportivos, por meio de coleta de dados, entrevistas, inspeções físicas 

aos equipamentos e exame de documentos constantes dos processos referentes às 

contratações fiscalizadas. A metodologia aplicada encontra-se descrita no 

APÊNDICE II. 

Este relatório se baseia em um planejamento consubstanciado em papéis 

de trabalho. Os exames foram realizados com base em testes, não sendo possível 

identificar todos os problemas porventura existentes, aplicáveis à gestão. 

Os dados coletados durante os trabalhos, incluindo os fornecidos pela 

Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUBEL, encontram-se tabulados nos relatórios 

emitidos mediante o Sistema SED do TCMRJ (APÊNDICE III). 

                                                        

4 Fonte: Item 8.2 do Anexo II ao Edital de Convocação Pública. 
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II.4.1 – Metodologia de Aferição da Meta de Atendimento Sistemático. 

A equipe do TCMRJ esteve presente em 20 turnos diversos, em cada 

localidade (manhã/tarde), totalizando 10 dias de visita integral, no período de 

12/03/2019 a 04/07/2019. No ANEXO I encontram-se os quadros de horários das 

atividades sistemáticas.   

O objetivo foi observar o equipamento esportivo frente ao máximo de 

intercorrências possíveis que poderiam afetar o alcance das metas (variações 

climáticas, não prestação de serviços públicos essenciais, violência local). 

 De posse dos dados coletados, a equipe excluiu o dia em que ocorreu a 

menor contagem de atendimentos, com o objetivo de resguardar a média diária de 

efeitos negativos causados por fatos alheios à ação da OS. 

Dessa forma, a contagem total realizada nos 9 dias de visita deu origem à 

média diária de atendimentos no equipamento esportivo. 

 

III. APRESENTAÇÃO DOS ACHADOS 

III.1. Ausência de comprovação de execução de serviços pagos 

 

Objeto do achado:  

Eventos realizados na Vila Olímpica no período fiscalizado. 

Situação encontrada: 

Foi fornecida pela OS uma relação nominal de eventos com a previsão do 

mês em que cada um aconteceria (Anexo VIII). Nessa relação, no entanto, não 

havia informação acerca das características ou datas exatas de realização dos 

mesmos, informações que foram fornecidas pela gerência do equipamento.  
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A equipe esteve presente em dois eventos realizados no equipamento 

esportivo (APÊNDICE VI), conforme quadro a seguir. 

                                  QUADRO 4 – EVENTOS PRESENCIADOS PELA EQUIPE DO TCMRJ 

Evento Data de 

realização 
Horário Qtd. de 

Presentes 
Programação  

Dia das Mães 16/05/2019 9:00h Até 50 Aulão de dança com café da manhã 

Copa América  15/06/2019 8:00h De 50 a 

150 

Campeonato de futebol, aulão de dança e 

massoterapia 

 

No evento Dia das Mães, a equipe constatou, mediante observação direta e 

entrevistas, que não havia a presença de empresas terceirizadas contratadas ou de 

parceiros. As atividades oferecidas foram desenvolvidas pelos professores da Vila 

Olímpica da Gamboa e o lanche servido ao público foi fornecido pela OS e pelos 

participantes, tendo sido sendo organizado pelos funcionários que trabalham no 

equipamento esportivo.  

Não obstante, em resposta ao Requerimento de Informações n.º 3/2019, para 

apresentação das notas fiscais relativas a eventos do quadrimestre, foi recebido o 

seguinte documento (ANEXO VI), dentre outros, cuja execução não foi constatada 

pela equipe: 

QUADRO 5 – RECIBO EVENTO “DIA DAS MÃES" 

N.º Nota 

Fiscal/Recibo 

Fornecedor/ 

Prestador de Serviço 

Valor 

NF/Recibo 

Data de 

Emissão 
Descrição da NF/Objeto 

Recibo de MEI 

n.º 305 

SC Representações 

LTDA. 
R$ 3.431,75 13/05/2019 

Realização de evento na VO da 

Gamboa/Dia das Mães 

 

Os demais documentos apresentados relativos a eventos no quadrimestre 

foram: 

                                                        

5 No recibo emitido pela SC Representações LTDA. (ANEXO VI) não há informação sobre o CNPJ da empresa nem 

descrição do tipo de serviço prestado, mas apenas o nome do evento. 
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QUADRO 6 – OUTROS DOCUMENTOS DE EVENTOS DO QUADRIMESTRE 

Nº Nota 

Fiscal/Recibo 

Fornecedor/Presta

dor de Serviço 

Valor 

NF/Recibo 

Data de 

Emissão 
Descrição da NF/Objeto 

Recibo de 

cobrança nº 34 

SC 

Representações 

LTDA. 

R$ 2.000,00 13/06/2019 
Evento Festa Junina com som e 

brindes 

507.045 
Frutti Rio Hortifruti 

LTDA. EPP. 
R$ 250,00 13/06/2019 

2 caixas de banana prata e 2 

caixas de maçã nacional 

 

O evento citado no Recibo de Cobrança n.º 34 - Festa Junina com som e brindes 

- não constava da lista de eventos realizados no quadrimentre disponibilizada pela 

OS (ANEXO II). 

Outrossim, no dia 13/6/2019 – data do Recibo de Cobrança n.º 34 - a equipe do 

TCMRJ compareceu ao EE e não constatou a presença da empresa SC realizando 

qualquer atividade. 

Salienta-se que a equipe presenciou o evento “Copa América” em 15/6/2019, 

data próxima à “Festa Junina com Som e Brindes”, tendo sido constatado o 

fornecimento de apenas frutas (maçãs e bananas), em linha com o documento 

apresentado pela empresa Frutti Rio Hortifruti LTDA. EPP, constante do Quadro 6, não 

se verificando, também, a presença da empresa SC, que justificasse o Recibo de 

cobrança nº 34. 

 

Critério: 

 Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão, Cláusula XI6. 

                                                        

6 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

XI – Zelar para que os recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE sejam exclusivamente aplicados na 

consecução dos objetivos e metas previstos no programade trabalho, atentando para a observância do princípio 

da economicidade. 
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Análise das evidências:  

 Documentos de cobrança mencionados (ANEXO VI); e 

 Registro fotográfico elaborado no dia dos eventos (APÊNDICE VI). 

 

Causas, efeitos e riscos: 

Causas: fiscalização deficiente por parte da OS e/ou do órgão 

responsável. 

Efeitos: pagamento por serviços não comprovados. 

Riscos: Dano ao erário; enriquecimento ilícito da contratada. 

 

III.2. Pagamentos por serviços terceirizados em valor unitário superior às Tabelas 

CGM 

 

Objeto do achado:  

Serviços terceirizados pela OS (discriminados nos quadros do achado).  

         II.6.1. Serviço de Manutenção de Piscina 

Situação encontrada: 

A empresa contratada pela OS forneceu, em média, 2 postos de guardião de 

piscina, conforme verificado em campo. Foram analisadas as NFs (ANEXO VI) 

relativas ao serviço citado, sendo que essas possuem o mesmo valor estipulado no 

contrato celebrado em 01/10/2018, conforme quadro a seguir: 
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QUADRO 7 – NOTAS FISCAIS ANALISADAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

N.º Nota 

Fiscal 
Valor NF 

Data de 

Emissão 
Período 

Valor Unitário 

Posto 

Valor Posto 

CGM 

245 R$ 10.000,00 29/03/2019 Março/2019 

R$ 5.000,00 R$ 4.304,53 

253 R$ 10.000,00 30/04/2019 Abril/2019 

270 R$ 10.000,00 28/05/2019 Maio/2019 

297 R$ 10.000,00 01/07/2019 Junho/2019 

 

Segundo as Tabelas da CGM, com validade de 16/09/2018 a 15/10/2018, o 

posto de vigilância de piscinas, diurno, com carga horária de 44 horas semanais, 

custa R$ 4.304,53 mensalmente. Logo, o valor pago pela OS, por posto, é cerca de 

16% superior ao contido na tabela de referência. 

II.6.2 -  Serviço de Vigilância 

Situação encontrada: 

A empresa contratada pela OS forneceu, em média, 2 postos de vigilância 

desarmada, um diurno e outro noturno, com escala de12x36 horas, conforme 

verificado em campo. Foram verificadas as NFs (ANEXO VI) relativas ao serviço 

citado, sendo que essas possuem o mesmo valor estipulado no contrato celebrado 

em 01/11/2017, conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO 8 – NOTAS FISCAIS ANALISADAS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

N.º Nota 

Fiscal 
Valor NF 

Data de 

Emissão 
Período 

Valor Unitário 

Posto (média) 

Valor Posto 

CGM 

078 R$ 10.413,60 01/04/2019 Março/2019 R$ 5.206,80 R$ 4.210,79 

Diurna 081 R$ 10.413,60 02/05/2019 Abril/2019 R$ 5.206,80 

082 R$ 10.413,60 28/05/2019 Maio/2019 R$ 5.206,80 R$ 4.716,09 

Noturna 086 R$ 10.413,60 01/07/2019 Junho/2019 R$ 5.206,80 
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Segundo a Tabela da CGM, com validade de 16/10/2017 a 15/11/2017, os 

postos de vigilância desarmada administrativa, diurno e noturno, com carga horária 

de 12/36 horas custam por mês R$ 4.210,79 e R$ 4.716,09, respectivamente. Logo, o 

valor pago pela OS é cerca de 16% superior ao contido na tabela de referência. 

 

Critérios: 

 Lei n.° 5.026/2009, Art. 5.º, § 3.º7; 

 Decreto n.° 30.780/2009, Anexo, Art. 10.º, IV e XXVIII8; 

 Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão CG, Cláusula 9.ª, VI e XXVIII9; e 

 Regulamento de Compras CEBRAC, Artigos 1.º e 2.°, publicado no D.O Rio de 

22/12/201710. 

 

                                                        

7  § 3º Nas estimativas de custos e preços realizadas com vistas às contratações de que trata esta Lei serão 

observados, sempre que possível, os preços constantes do sistema de registro de preços, ou das tabelas constantes 

do sistema de custos existentes no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

8 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

VI – Providenciar a publicação na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de XX dias (máximo 

noventa dias) corridos a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e compras a serem realizadas com recursos 

públicos, o qual observará a política de preços apresentada no programa de trabalho, bem como, sempre que 

possível, os preços constantes de atas de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes 

no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

XXVIII – Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de 

todo e qualquer serviço que impacte positivamente no alcance das metas, desde que não impliquem na cessão 

parcial ou total do objeto deste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE 

GESTÃO, em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, 

serviços e compras. 

9 VI – Providenciar a publicação na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de XX dias (máximo 

noventa dias) corridos a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e compras a serem realizadas com recursos 

públicos, o qual observará a política de preços apresentada no programa de trabalho, bem como, sempre que 

possível, os preços constantes de atas de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes 

no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

XXVIII Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de 

todo e qualquer serviço que impacte positivamenteno alcance das metas, desde que não impliquem na cessão 

parcial ou total do objetodeste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE 

GESTÃO, em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, 

serviços e compras. 

10 Regulamento de compras CEBRAC, publicado no D.O Rio 22/12/2017, fl.7. 
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Análise das evidências: 

O Achado foi evidenciado pela contagem de número de funcionários em 

campo, pela análise das notas fiscais fornecidas pela OS (ANEXO VI) e pela consulta 

às tabelas de custos da Prefeitura. 

 

Causas, efeitos e riscos: 

Causa: falha na fiscalização do órgão responsável. 

Efeitos: aumento dos custos da contratação, sem justificativa. 

Riscos: dano ao erário.  

 

III.3. Meta de atendimentos de Atividades Sistemáticas não considera a 

quantidade de dias de funcionamento do EE  

 

Objeto do achado:  

Metodologia de cálculo da meta de atendimentos sistemáticos realizados 

pela OS. 

Situação encontrada: 

O Plano de Trabalho, parte integrante do Contrato de Gestão n.º 15/2017,  

estabelece como meta a realização mensal de 6.480 atendimentos sistemáticos no 

primeiro ano de contrato e 7.56011, no segundo ano (quando ocorreram as visitas), 

                                                        

11 O cálculo da meta aplica os percentuais de 60 e 70% sobre a capacidade total de atendimentos que é de 10.800 

ao mês. Em seu ANEXO II-R, item 8- Indicadores e Metas, subitem 8.3, a estimativa da capacidade total de 

atendimentos no EE para as atividades sistemáticas é 10.800, sendo calculado da seguinte forma: 

Número de professores X Número de turmas por professor X Número fixo de alunos por turma X  Quantidade de 

atendimentos por mês 

Dessa forma, o cálculo para se chegar a capacidade de 10.800, utilizou os seguintes valores:  9 professores (a serem 

contratados) x 6 turmas por professor (carga horária 12 hs semanais) X 25 alunos por turma (quantidade estabelecida 

pela jurisdicionada) X 8 atendimentos por mês. O último multiplicador deriva da quantidade de dias no mês em que 
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sem levar em consideração ajustes devidos aos dias em que o EE permaneceu 

fechado, por conta do calendário municipal ou por fatores alheios à atuação da OS.  

Critério: 

 Princípio da Proporcionalidade. 

Análise das evidências: 

O Projeto Básico, no item 19, dispõe que a meta de atendimentos sistemáticos 

é constituída pela média mensal dos atendimentos projetados.  

  Causas, efeitos e riscos: 

Causas:  controles deficientes na modelagem da contratação. 

Efeito: impacto negativo no atingimento da meta mensal de atendimentos 

sistemáticos. 

Riscos: Não atingimento da meta de atendimentos sistemáticos pela 

ausência de ajuste pelo número de dias em que a Vila esteve aberta, conforme 

detalhado a seguir, com base nas medições da equipe. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

o professor atuaria no EE dentro da carga horária contratada, já que as atividades sistemáticas ocorrem apenas de 

terça a sexta, levando-se em conta 4 semanas/mês. 
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TABELA 1– CONTAGEM DOS ATENDIMENTOS SISTEMÁTICOS  

    Datas das visitas ao EE 

(A) 

Qtd. de presentes verificada 

(B) 

12/03/2019 318 

13/03/2019 38 

14/03/2019 109 

15/03/2019 27 

11/04/2019 170 

17/04/2019 58 

30/04/2019 376 

14/05/2019 419 

17/05/2019 21 

21/05/2019 189 

22/05/2019 136 

24/05/2019 270 

05/06/2019 70 

07/06/2019 168 

11/06/2019 284 

13/06/2019 221 

02/07/2019 * 460 

TOTAL 3.334 

*No dia 02/07/2019 foram realizadas visitas nos dois turnos, manhã e tarde 

 

Foi realizada, pela equipe do TCMRJ, contagem de atendimentos 

sistemáticos em 9 dias de visitas realizadas na Vila Olímpica da Gamboa (Coluna A), 

obtendo-se uma média diária de 370 atendimentos (total da Coluna B dividido por 9 

dias - 3.334/9). 

Calculou-se então a estimativa mensal de atendimentos sistemáticos efetivos 

para a Vila, com base nas medições da equipe do TCMRJ, visando à comparação 

com a meta mensal de 7.560 atendimentos. Para tal, extrapolou-se a média diária 

aferida – 370 – pelo número de dias em que a Vila esteve aberta, conforme Tabela 

3, chegando-se ao número de atendimentos mensais.  
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Observa-se que os resultados mensais encontram-se abaixo da meta mensal 

de atendimentos – 7560 – sendo uma das causas para tal o menor número de dias 

em que a Vila esteve aberta12. 

 

TABELA 2– PROJEÇÃO DO TOTAL DE ATENDIMENTOS SISTEMÁTICOS POR QUADRIMESTRE 

Mês 

Quantidade de dias úteis 

em funcionamento no 

mês* 

Projeção da quantidade de 

atendimentos (utilizando a média 

diária de 370 atendimentos) 

Percentual de 

atendimento da Meta 

em análise 

Março/2019 12 4440 59% 

Abril/2019 13 4810 64% 

Maio/2019 16 5920 78% 

Junho/2019 14 5180 69% 

*Utilizado o calendário de 2019 e as informações coletadas em campo 

 

Outros riscos seriam: gasto elevado com projeto pouco utilizado pelo público; 

não atendimento dos objetivos instituídos para a celebração do ajuste; ausência de 

recurso para OS arcar com os custos fixos do CG, caso fossem aplicados nos repasses 

os descontos previstos no ajuste. 

 

III.4. Problemas estruturais na sede da Vila Olímpica 

 

Objeto do achado:  

Instalações físicas da Vila Olímpica da Gamboa. 

 

                                                        

12 Salienta-se que, caso a média diária aferida pela equipe – 370 – fosse multiplicada por 18 dias em um mês 

(estimativa de potencial de abertura), chegar-se-ia a 6660 atendimentos sistemáticos, contra a meta de 7560. 

Considerando-se, no entanto, o desvio padrão da amostra, de 140, chega-se ao intervalo de 231 a 510 para o valor 

da média diária, não sendo possível, assim, afirmar que a meta não seria atingida no caso de se considerarem 18 

dias no mês. 
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Situação encontrada: 

A Vila Olímpica da Gamboa, apesar de antiga, passou por uma readaptação 

em 2017, realizada pela Concessionária do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT. Grande 

parte da área que ocupava a antiga estrutura do equipamento esportivo abriga 

atualmente um centro de controle do VLT, além das modificações urbanas realizadas 

no entorno. A maior parte da estrutura da Vila foi reconstruída sobre o prédio do VLT, 

junto a um passeio público de acesso ao Morro da Providência. 

Apenas a antiga área das piscinas foi mantida, sendo de fácil acesso, pois está 

localizada ao nível da rua principal. As demais estruturas, como salas de aula, 

quadras, campos e administração se localizam sobre o centro de controle do VLT.  

Apesar de haver uma escada interna, com elevador, que “liga” as duas partes 

do equipamento esportivo, este acesso encontra-se inacabado/interditado, o que 

dificulta o trânsito dos usuários e profissionais, já que o acesso das atividades não 

aquáticas é feito por uma extensa escadaria, que liga a rua ao passeio público. 

Não obstante tratar-se de uma contrução nova, esta apresenta problemas que 

atrapalham, ou até cessam, a utilização da Vila. A cobertura da única quadra 

coberta do equipameto não evita que a chuva caia em seu piso. Em dias de chuva, 

os ralos não escoam a água, o que impossibilita o uso da quadra e torna intransitáveis 

algumas partes do equipamento. 

Verificou-se também que a obra encontra-se inacabada, com falta de louças, 

rejuntes, entre outros problemas de acabamento. Verificaram-se em campo 

acabamentos sendo feitos em partes com falha de instalação, como a grade do 

campo, que foi pintada, encontrando-se mal instalada. 

As salas de aulas novas não comportam muitos alunos, aproximadamente 30. 

Com isso, para realização de muitas atividades, é necessário dividir o espaço da 

única quadra coberta do local. Por outro lado, há uma quadra de tênis, descoberta 

e ociosa.  
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Os banheiros e vestiários também apresentam problemas, como falta de água 

no banheiro dos funcionários, problemas de escoamento da água do chuveiro, que 

invade a área dos sanitários, além da ausência de piso antiderrapante.  

 

Critérios:  

 Cláusula 3.ª, Item XXV, do Contrato de Gestão n.° 15/2017 - define que a 

contratada tem obrigação de manter os equipamentos e instrumental 

para realização dos serviços em perfeitas condições; e 

 Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão de CG, Art. 9.°, IX e XXV13. 

 

Análise das evidências: 

As fotos dos problemas relatados se encontram no APÊNDICE V. 

 

Causas, efeitos e riscos: 

Causas: má execução de obra por parte do Consórcio VLT Rio; ausência de 

fiscalização por parte do Poder concedente (Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-

Padrão, Cláusula 8.ª, III). 

Efeitos: má utilização do espaço, parte do equipamento ocioso e sem condição 

de uso, em contrapartida à utilização de espaço único para desenvolvimento de 

mais de uma atividade concomitantemente; redução do número de alunos na Vila, 

afetando, assim, o número de atendimentos sistemáticos e assistemáticos. 

                                                        

13 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

IX – Bem administrar os bens móveis e imóveis públicos a ela cedidos. 

XXV – Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos serviços contratados deverão ser mantidos 

pela CONTRATADA em perfeitas condições. 
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Riscos: integridade física dos funcionários e frequentadores; pagamento sem 

cumprimento das obrigações da contratada. 

 

III.5. Ausência de mecanismos de mensuração da meta de atendimento das 

atividades assistemáticas 

 

Objeto do achado:  

Atividades realizadas na Vila fora dos dias úteis, sem programação de aulas. 

 

Situação encontrada: 

A Vila Olímpica da Gamboa não possui controle de acesso e não foi 

informada, à equipe de auditoria, a metodologia utilizada para aferição da meta de 

número de atendimentos realizados nas atividades assistemáticas, que incluem uso 

da piscina e demais instalações esportivas, com finalidade recreativa. 

Critérios: 

 Plano de Trabalho, parte integrante do Contrato de Gestão 

n.º 15/2017, que define que deverão ser realizados mensalmente 3.480 

atendimentos assistemáticos no primeiro ano de contrato e 3.828, no 

segundo ano; 

 Decreto n.° 30.780/2009, Anexo Único, Art. 8.°, I14; 

 Lei n.° 5.026/2009, Art. 7.° , I15; 

                                                        

14 Art. 8º Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os seguintes preceitos: 

I -  especificação do programa de trabalho, estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de 

execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivosde avaliação de desempenho a serem utilizados, 

mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

15 Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados princípios gerais do art. 37 da Constituição 

Federal e, também, os seguintes preceitos: 
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 Decreto n.° 30.780/2009, Art. 2416; e 

 Decreto n.° 41.081/2015, Minuta Padrão, Cláusula 8.ª, III17. 

 

Análise das evidências: 

Durante as visitas não foi constatado qualquer controle de acesso de 

usuários ao interior da Vila, nem informado como a OS afere a quantidade de 

frequentadores da mesma em suas atividade assistemáticas. 

 

Causas, efeitos e riscos: 

Causas: estabelecimento de meta de difícil mensuração; dificuldade de 

controle dos usuários que frequentam o equipamento e participam de atividades 

livres, ausência de aferição direta das metas pela jurisdicionada. 

Efeitos: pagamento pelo Município sem aferição integral das metas. 

Risco: pagamento pelo Município sem o atingimento das metas contratuais. 

Considerando que a meta possui peso 20 em 100, seu não atingimento poderia 

impactar os repasses do Município à OS, conforme limites descritos no Quadro 3. 

 

                                                        

I - especificação do programa de trabalho proposto pela Organização Social, estipulação das metas a serem 

atingidas e respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

16 Art. 24. A execução do contrato de gestão celebrado por Organização Social será fiscalizada pelo Secretário 

Municipal das áreas fomentadas correspondentes, com o auxílio de Comissão de Avaliação especialmente 

designada para este fim. 

17 CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: III - Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e 

controle da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como da aplicação dos recursos repassados, na 

forma disposta no Projeto Básico, programa de trabalho e neste CONTRATO DE GESTÃO. 
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III.6. Ausência de informações acerca da prestação de serviços terceirizados 

contratados pela OS 

 

Objeto do achado:  

Contratos de manutenção predial, manutenção da piscina, vigilância e 

limpeza firmados pela OS.  

 

II.5.1. Serviço de Manutenção Predial 

Situação encontrada: 

a) Quanto ao instrumento contratual: 

O contrato celebrado em 01/11/2017 (ANEXO V) pela OS com a empresa Tercebras 

Serviços EIRELI, CNPJ 07.209.362/0001-09, tem como objeto a manutenção preventiva 

e corretiva das instalações prediais, equipamentos de ginástica, sistema e 

subsistemas elétricos e hidráulicos. Não há, no contrato, descrição quanto aos 

serviços e materiais a serem empregados, tampouco quanto à mão de obra 

necessária para a prestação dos serviços. 

b) Quanto à execução dos serviços: 

As Ordens de Serviço relativas ao período visitado, solicitadas à OS, não foram 

fornecidas à equipe durante o ciclo de visitas, tendo sido encaminhadas apenas 

após o término do trabalho de campo (ANEXO VII). Logo, não foi possível a 

verificação da execução destes serviços in loco. 

Quanto à documentação encaminhada, é possível verificar a ausência de 

preenchimento de alguns campos, como a data de emissão, datas de início e 

término dos serviços. Em nenhuma delas consta a relação de material e mão de obra 

utilizados. 
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Foram verificadas as Notas Fiscais – NF (ANEXO V) relativas ao serviço citado, 

conforme quadro a seguir: 

QUADRO 9 – NOTAS FISCAIS ANALISADAS 

N.º 

Nota 

Fiscal 

Valor NF 
Data de 

Emissão 
Objeto Período 

Compatibilidade 

das Ordens de 

Serviço com a 

execução 

observada 

079 R$ 5.213,97 01/04/2019 Manutenção preventiva e 

corretiva das instalações 

prediais, equipamentos de 

ginástica, sistema e 

subsistemas elétricos e 

hidráulicos 

Março/2019 

Não foi possível 

constatar durante 

o ciclo de visitas   

080 R$ 5.213,97 02/05/2019 Abril/2019 

083 R$ 5.213,97 28/05/2019 Maio/2019 

085 R$ 5.213,97 01/07/2019 Junho/2019 

 

 II.5.2. Serviço de Manutenção de Piscina 

Situação encontrada: 

a) Quanto ao instrumento contratual 

O contrato celebrado em 01/10/2018 (ANEXO V) pela OS com a empresa 

Dream Team Serviço e Comércio LTDA EPP, CNPJ 26.607.513/0001-59, com valor 

mensal de R$ 10.000,00, tem como objeto a prestação de serviços de limpeza e 

tratamento de piscinas, com fornecimento de guardiões de piscina, material e 

equipamentos necessários, nas quantidades que garantam a boa execução dos 

serviços. Não há, no contrato, descrição detalhada quanto aos serviços e materias a 

serem empregados, tampouco quanto à quantidade de mão de obra necessária 

para a prestação dos serviços. O instrumento também não possui assinaturas do 

contratante.  
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 II.5.3.   Serviço de Limpeza 

Situação encontrada: 

O contrato celebrado em 01/10/2018 (ANEXO V) pela OS com a empresa 

Dream Team Serviço e Comércio LTDA EPP, CNPJ 26.607.513/0001-59, com valor 

mensal de R$ 23.728,00, tem como objeto a prestação de serviços de limpeza predial, 

higiene e conservação das dependências internas e áreas externas, com 

fornecimento de mão de obra de auxiliares de serviços gerais e todo o material e 

equipamentos necessários nas quantidades que garantam a boa execução dos 

serviços. Não há, no contrato, descrição detalhada quanto aos serviços e materiais 

a serem empregados, tampouco quanto à quantidade de mão de obra necessária 

para a prestação dos serviços. O instrumento também não possui assinaturas do 

contratante.  

II.5.4 -  Serviço de Vigilância 

Situação encontrada: 

O contrato celebrado em 01/11/2017 (ANEXO V) pela OS com a empresa 

Tercebras Serviços EIRELI, CNPJ 07.209.362/0001-09, com valor mensal de R$ 10.413,60, 

tem como objeto a prestação de serviços de vigilância desarmada 24 h/dia. Não há, 

no contrato, descrição quanto à quantidade de mão de obra necessária para a 

prestação dos serviços. 

Critério: 

Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão CG, Cláusula 9.ª, XXVIII18. 

 

                                                        

18 Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de todo 

e qualquer serviço que impacte positivamente no alcance das metas, desde que não impliquem na cessão parcial 

ou total do objeto deste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE GESTÃO, 

em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, serviços 

e compras. 
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Análise das evidências: 

Através da cópia dos instrumentos contratuais celebrados entre a OS e as empresas 

prestadoras de serviços terceirizados, foi possível observar as ausências mencionadas 

neste item (ANEXO V). 

 

Causas, efeitos e riscos: 

Causas: Plano de Trabalho da OS omisso quanto às  informações que devem 

constar dos Contratos Terceirizados. 

Efeitos: dificuldade na fiscalização da execução contratual por parte do órgão 

contratante e de controle, além da dificuldade para calcular custos unitários e 

consequentemente a aferição da economicidade. 

Riscos: prestação de serviço deficiente e mau uso de recursos públicos. 

 

 

III.7. Público majoritário do equipamento fora da faixa etária prioritária prevista no 

Contrato de Gestão 

 

Objeto do achado:  

Usuários da Vila Olímpica da Gamboa. 

Situação encontrada: 

Durante as visitas realizadas, foram distribuídos questionários às pessoas que 

se encontravam no EE. Dentre as perguntas, algumas foram aplicadas com o objetivo 

de traçar o perfil do usuário do equipamento esportivo.   
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Na Vila Olímpica da Gamboa, 328 pessoas participaram da pesquisa. Como 

observado no gráfico a seguir, cerca de 63% dos usuários do equipamento esportivo 

possuem 30 ou mais anos de idade.  

O Projeto Básico, no entanto, constante do Anexo II do Edital de 

Convocação Pública n.º CP 009/2017, que gerou o Contrato de Gestão em análise, 

define, em seu item 2, que o objeto do Projeto é a: 

“Gestão administrativa e esportiva dos equipamentos esportivos da 

Secretaria Municipal da Casa Civil visando proporcionar às crianças e adolescentes 

em faixa etária escolar, prioritariamente, e aos demais cidadãos, acesso à prática 

esportiva e recreativa...”.  

Em seu item 4, o público-alvo do Programa é definido como: 

“Prioritariamente crianças e adolescentes em idade escolar, e demais 

cidadãos”. 
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Critérios: 

Edital de Convocação Pública n.º CP 009/2017, item 2 – Objeto; e o seu 

Anexo II – Projeto Básico, itens 2 – Objeto e 4. Público Alvo. 

 

Análise das evidências: 

O Achado foi evidenciado pelos questionários aplicados pela equipe e 

preenchidos pelos usuários da Vila, arquivados junto aos Papéis de Trabalho. 
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Causas, efeitos e riscos: 

Causas: ausência de estabelecimento de metas que incluam a idade 

dos usuários do equipamento. 

Efeito: uso de orçamento da SME em projeto cujo público principal é 

de adultos. 

Riscos: não atendimento de política pública. Em análise à Lei 

Orçamentária Anual de 2019, observa-se que a construção das Vilas Olímpicas 

(Ação 1117) faz parte do Programa 0505 – Time Rio, cujo objetivo é “Organizar 

e sistematizar uma rede de descoberta de talentos esportivos e de apoio aos 

jovens aptos para o esporte de alto rendimento, ampliando o interesse pela 

formação esportiva e democratizando o acesso aos meios de 

desenvolvimento de vocações”. Em adição, o orçamento da Vila é 

integralmente oriundo da SME. 
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III.8. Atraso na apresentação das prestações de contas por parte da OS, bem 

como dos repasses financeiros por parte da SUBEL 

 

Objeto do achado:  

QUADRO 10 – RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Processo Objeto 

07/200.117/2017 Processo de pagamento referente ao terceiro quadrimestre de 2017 

01/860.208/2018 Processo de pagamento referente ao primeiro quadrimestre de 2018 

01/860.289 /2018 Processo de pagamento referente ao segundo quadrimestre de 2018 

01/860.614/2018 Processo de pagamento referente ao terceiro quadrimestre de 2018 

01/860.050/2019 Processo de pagamento referente ao primeiro quadrimestre de 2019 

01/860.241/2019 Processo de prestação de contas referente ao mês de fev/2019 

01/860.383/2019 Processo de prestação de contas referente ao mês de mar/2019 

01/860.385/2019 Processo de prestação de contas referente ao mês de abr/2019 

01/860.382/2019 Processo de prestação de contas referente ao mês de mai/2019 

01/860.463/2019 Processo de prestação de contas referente ao mês de jun/2019 

 

Situação encontrada: 

Foram observados atrasos tanto nos repasses financeiros por parte da 

SUBEL quanto na entrega de prestações de contas da OS, conforme aponta a 

Tabela 3 e o Quadro 11, a seguir: 
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TABELA 3– DADOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 

Parcelas 

Cronograma de 

Desembolso 
Relatório FINCON (2) 

Valor (R$) 

Data estimada 

para 

Pagamento (1) 

Valor 

Liquidado (R$) 

(3) 

Datas de 

Pagamento 

1.ª 540.176,48 até 04/11/2017 540.176,4819 16/11/2017 

2.ª 540.176,48 até 04/03/2018 540.176,4820 

20/04/2018 

a  

06/11/2018  

3.ª 540.176,48 até 04/07/2018 540.176,4821 

10/09/2018 

a 

28/03/2019  

4.ª 540.176,48 até 04/11/2018 318.001,2122 

19/11/2018  

a 

28/12/2018  

5.ª 540.176,48 até 04/03/2019 302.665,4223 

25/04/2019 

a 

27/05/2019 

6.ª 540.176,48 até 04/07/2019 -  - 

 

(1) As datas-limite para pagamento foram calculadas pela equipe com base no disposto no § 5º da Cláusula 

Quinta do CG n.º 15/2017, sem utilizar o disposto no § 2º da Cláusula Décima - detalhado nos “Critérios”. 

(2) Relatório emitido em 10/07/2019 (APÊNDICE IV). 

(3) Foram utilizados os Programas de Trabalho 16.17.27.812.0032.2068, 16.15.361.0316.2117 e 

11.13.27.812.0032.2068. 

 

  

                                                        

19 Parcelas de R$ 108.035,30 e R$ 432.141,18. 
20 Parcelas de R$ 81.026,48;  R$ 27.008,82 e e R$ 432.141,18. 
21 Parcelas de R$ 275.656,59; R$ 156.484,59 e R$ 108.035,30. 
22 Parcelas de R$ 209.965,91; R$ 6.192,48; R$ 74.834,00 e R$ 27.008,82. 
23 Parcelas de R$ 27.008,83; R$ 216.070,59 e R$ 59.586,00. 
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QUADRO 11 – INFORMAÇÕES TEMPORAIS ACERCA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

Competência 
Prazo para a entrega das 

PCs (4) 

Data de entrega das 

PCs (5) 

N.º de dias de atraso 

(5) – (4) 

Nov/2017 15/12/2017 11/01/2018 
27 

Dez/2017 15/01/2018 23/02/2018 
39 

Jan/2018 15/02/2018 06/04/2018 
50 

Fev/2018 15/03/2018 15/05/2018 
61 

Mar/2018 15/04/2018 17/05/2018 
32 

Abr/2018 15/05/2018 12/06/2018 
28 

Mai/2018 15/06/2018 26/06/2018 
11 

Jun/2018 15/07/2018 06/08/2018 
22 

Jul/2018 15/08/2018 17/10/2018 
63 

Ago/2018 15/09/2018 01/11/2018 
47 

Set/2018 15/10/2018 07/11/2018 
23 

Out/2018 15/11/2018 08/02/2019 
85 

Nov/2018 15/12/2018 08/02/2019 
55 

Dez/2018 15/01/2019 25/02/2019 
41 

Jan/2019 15/02/2019 13/03/2019 
26 

Fev/2019 15/03/2019 07/05/2019 
53 

Mar/2019 15/04/2019 15/07/2019 
91 

Abr/2019 15/05/2019 15/07/2019 
61 

Mai/2019 15/06/2019 15/07/2019 
30 

Jun/2019 15/07/2019 23/08/2019 
39 

(1) O prazo para a entrega das prestações de contas está disposto na Cláusula Décima do CG n.º 15/2017. 

(2) Informações fornecidas pela SUBEL. 

Verifica-se que nem os repasses nem a entrega das prestações de contas  

respeitam o disposto no Contrato de Gestão, sendo realizados fora dos prazos 

estabelecidos.  

Critérios: 

Segundo o Contrato de Gestão n.º 15/2017, § 5.º da Cláusula Quinta, a 

liberação dos recursos se dará quadrimestralmente, sendo a primeira parcela 

liberada em até 30 dias contados da assinatura do ajuste citado. A Cláusula Décima, 
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§ 2.º, deste, condiciona o repasse dos recursos à apresentação e aprovação das 

prestações de contas, sendo que essas, segundo o caput, deverão ser apresentadas 

mensalmente, até o 15.º dia útil do mês subsequente ao da sua competência, sendo 

a última entregue até 30 dias após o encerramento do ajuste. 

 

Análise das evidências: 

Foi analisado o relatório FINCON (APÊNDICE IV) do processo referente ao 

contrato de gestão em estudo que evidencia as datas de transferências do Município 

à OS, bem como foi recebida resposta da SUBEL (ANEXO IX) a requerimento de 

informação, na qual a Subsecretaria informou a data de recebimento dos processos 

de prestação de contas por parte da OS. 

Causas, efeitos e riscos: 

Causa: durante o ciclo de visitas técnicas, não foi possivel verificar quem 

deu causa aos atrasos, se a SUBEL ou a OS, pois, segundo o § 2.º da Cláusula Décima 

do CG, seria necessário cotejar informações quanto à aprovação das prestações de 

contas, atividade não prevista no escopo do programa de visitas técnicas. 

Efeitos: menos recursos financeiros para a OS arcar com os custos de 

realização do contrato de gestão; dificuldade no cumprimento da obrigação de 

fiscalizar do órgão responsável. 

Riscos: paralisação dos serviços ou má prestação destes; falta de 

transparência quanto ao uso do dinheiro público; repasses sem cumprimento de 

obrigações contratuais. 
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III.9. Ausência de controle de estoque na Vila Olímpica 

 

Objeto do achado:  

Estoque de materiais da Vila Olímpica. 

 

Situação encontrada: 

        Durante a inspeção física realizada no almoxarifado da Vila Olímpica da 

Gamboa, não foram fornecidos os controles de estoque, com as entradas de 

materias novos e saídas de inservíveis, havendo apenas a contagem do almoxarifado 

disponível no momento. 

 

Critério:  

 Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão, Cláusula 9.ª, XI e XXVI24. 

 

Análise das evidências: 

O Achado foi evidenciado por observação direta do setor de materiais da Vila 

e entrevista com funcionários da OS. 

                                                        

24 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

XI – Zelar para que os recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE sejam exclusivamente aplicados na 

consecução dos objetivos e metas previstos no programa de trabalho, atentando para a observância do princípio 

da economicidade. 

XXVI – Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com 

recursos repassados em decorrência deste CONTRATO DE GESTÃO serão automaticamente incorporados ao 

patrimônio do CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA deverá entregar a documentação necessária ao 

processo de incorporação dos referidos bens, no prazo de três dias úteis após a aquisição, juntamente com 

declaração emitida pela CONTRATADA de que os bens estão fisicamente na unidade onde se desenvolve o contrato 

de gestão e em perfeitas condições de uso. 
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Causa, efeitos e riscos: 

Causas: falha no controle de bens municipais por parte da OS,  fiscalização 

deficiente por parte do órgão responsável. 

Efeitos: dificuldade de verificação de uso e destino dos materiais adquiridos 

na Vila em questão. 

Riscos: desperdício de materiais; pagamento por materiais não utilizados na 

Vila em questão, apresentação de mesma nota fiscal em diferentes contratos 

de gestão, falta de materiais para as atividades previstas para a Vila. 

 

IV. CONCLUSÃO  

Durante o trabalho de campo, pode-se concluir que as metas estabelecidas 

para o Contrato de Gestão n.° 15/2017 não refletem a integralidade dos objetivos do 

Projeto Básico. Como exemplo, cita-se a ausência de meta acerca da faixa etária 

dos usuários dos equipamentos, considerando o público-alvo prioritário do Programa 

- crianças em idade escolar, de acordo com o Projeto Básico, Anexo II do Edital de 

Convocação Pública e em vista ainda do uso de recursos integralmente oriundos da 

Secretaria Municipal de Educação. Observou-se que 63,38% dos frequentadores da 

Vila Olímpica possuem mais de 30 anos de idade (Achado III.7). 

Além disso, a mensuração e a checagem de algumas metas demonstram 

deficiências que colocam em xeque sua efetividade como medidores do sucesso do 

Programa, como a impossibilidade de se medirem os atendimentos assistemáticos e 

a ausência de previsão de ajuste da meta de atendimentos sistemáticos pelo número 

de dias em que a Vila esteve aberta (Achados III.5 e III.3). 
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Observaram-se atrasos nos repasses do Município à OS, bem como na 

apresentação das prestações de contas (Achado III.8). 

Com relação à prestação de serviços, constataram-se pagamentos sem 

comprovação da execução do serviço, com valores unitários superiores às Tabelas 

da CGM e a falta de informação nos instrumentos contratuais firmados pela OS com 

outras empresas (Achados III.1, III.2, III.6). 

 Não há transparência quanto ao controle de estoques de materiais, 

dificultando o levantamento acerca de seu uso e destino (Achado III.9). 

A Vila também apresenta problemas estruturais, que podem afetar o fluxo 

de usuários ao equipamento (Achado III.4). 

 

V. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO  

 Em face do exposto, sugere-se, à CVL/SUBEL:  

 DETERMINAÇÃO para que: 

o solicite a devolução, pela OS ao Município, dos valores das 

notas fiscais cujos serviços não foram constatados em campo, 

(Achado III.1), de forma a se cumprir o Decreto n.° 41.081/2015, 

Minuta-Padrão, Cláusula XI25; 

o garanta a redução dos valores unitários dos serviços aos níveis 

das Tabelas da CGM, caso não haja justificativa para os  

                                                        

25 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

XI – Zelar para que os recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE sejam exclusivamente aplicados na 

consecução dos objetivos e metas previstos no programade trabalho, atentando para a observância do princípio 

da economicidade. 
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montantes apontados no Achado III.2, de forma a se 

cumprirem a Lei n.° 5.026/2009, Art. 5.º, § 3.º 26 ; o Decreto 

n.° 30.780/2009, Anexo, Art. 10.º, IV e XXVIII 27 ; o Decreto 

n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão CG, Cláusula 9.ª, VI e XXVIII28 e 

o Regulamento de Compras CEBRAC, Artigos 1.º e 2.°, 

publicado no D.O Rio de 22/12/201729; 

o desenvolva rotinas de controle interno que possibilitem o 

acompanhamento da execução contratual, de forma 

decumental e presencial (Achados III.1, III.2, III.4 e III.5), a fim 

de atender a: Lei Nº 5026/2009, Art. 8.º30; ao Art. 24 do Decreto 

                                                        

26 § 3º Nas estimativas de custos e preços realizadas com vistas às contratações de que trata esta Lei serão 

observados, sempre que possível, os preços constantes do sistema de registro de preços, ou das tabelas constantes 

do sistema de custos existentes no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

27 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

VI – Providenciar a publicação na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de XX dias (máximo 

noventa dias) corridos a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e compras a serem realizadas com recursos 

públicos, o qual observará a política de preços apresentada no programa de trabalho, bem como, sempre que 

possível, os preços constantes de atas de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes 

no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

XXVIII – Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de 

todo e qualquer serviço que impacte positivamente no alcance das metas, desde que não impliquem na cessão 

parcial ou total do objeto deste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE 

GESTÃO, em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, 

serviços e compras. 

28 VI – Providenciar a publicação na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de XX dias (máximo 

noventa dias) corridos a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e compras a serem realizadas com recursos 

públicos, o qual observará a política de preços apresentada no programa de trabalho, bem como, sempre que 

possível, os preços constantes de atas de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes 

no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis. 

XXVIII Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de 

todo e qualquer serviço que impacte positivamenteno alcance das metas, desde que não impliquem na cessão 

parcial ou total do objetodeste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE 

GESTÃO, em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, 

serviços e compras. 

29 Regulamento de compras CEBRAC, publicado no D.O Rio 22/12/2017, fl.7. 
30 Art. 8º A execução do contrato de gestão celebrado por Organização Social será fiscalizada pelo Secretário 

Municipal das áreas correspondentes. 
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n.º 30.780/200931 , bem como ao Manual de Fiscalização de 

Organizações Sociais32; 

 

 RECOMENDAÇÃO para que seja incluído no texto do Contrato de 

Gestão a possibilidade de ajuste do cálculo da meta de 

atendimentos sistemáticos pelo número de dias de funcionamento da 

Vila, caso seja esta a metodologia utilizada efetivamente no cálculo 

da meta  (Achado III.3); 

 

 DILIGÊNCIA, a fim de que: 

o informe como tem calculado e fiscalizado a meta de 

atendimentos sistemáticos, detalhando se leva em 

consideração o desconto na meta pelo número de dias em 

que a Vila esteve fechada por razões alheias à OS 

(Achado III.3); 

o esclareça como pretende sanar os vícios estruturais na sede da 

Vila, informando os responsáveis por cada tipo de problema 

(Achado III.4); 

                                                        

31 Art. 24. A execução do contrato de gestão celebrado por Organização Social será fiscalizada pelo Secretário 

Municipal das áreas fomentadas correspondentes, com o auxílio de Comissão de Avaliação especialmente 

designada para este fim. 

§ 1º O contrato de gestão deve prever a possibilidade de o Poder Público requerer a apresentação, pela entidade 

qualificada, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de 

relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com 

os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, assim 

como suas publicações no Diário Oficial do Município. 

§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão analisados, periodicamente, por Comissão 

de Avaliação indicada pelo Secretário Municipal, composta por profissionais de notória especialização, que emitirão 

relatório conclusivo, a ser encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno e externo. 

32  instituído pela Resolução CGM nº 1.251, de 31 de outubro de 2016, com atualizações 

(http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10737806/4263027/ManualFiscalizacaoContratosdeGestaofirmadoscomOS_5

atualizacao.pdf) 
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o informe como pretende fiscalizar o cumprimento da meta não 

mensurável de atendimentos assistemáticos e quais ações 

estão sendo envidadas junto à OS para sanar o problema ou 

proceder ao respectivo desconto nos pagamentos, se for o 

caso (Achado III.5); 

o esclareça as medidas a serem adotadas acerca da ausência 

de informações nos contratos firmados entre a OS e outras 

empresas (Achado III.6); 

o esclareça o perfil etário dos usuários da Vila e sua discrepância 

com o público-alvo prioritário dos equipamentos (Achado III.7); 

o informe as razões para os atrasos nos repasses à OS e para 

apresentação das prestações de contas dos recursos 

recebidos pela mesma (Achado III.8); e 

o esclareça como controla o uso dos materiais esportivos 

adquiridos e estocados na Vila (Achado III.9). 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Gabriela Magnani Peixoto 

Auditor de Controle Externo 

Auditora-Líder 

Matrícula n.º 40/901.768 

_______________________________ 

Luiz Fernando Cosentino Donato 

Auditor de Controle Externo 

Matrícula n.º 40/901.668 

Revisado, em ____/____/2019, 

por: 

 

_____________________ 

Adriana A. F. Salgado 

Inspetora Setorial - 1.a IGE 

Matrícula n.º 40/901.221 
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