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SUMÁRIO: CONTROLE EXTERNO. AUDITORIAS E 
SIMILARES. PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS. 
VISITA TÉCNICA À VILA OLIMPICA GAMBOA. 
DETERMINAÇÃO.RECOMENDAÇÃO. 
DILIGÊNCIA. 

 
 

 
RELATÓRIO/VOTO Nº: 599/2020 
Processo nº:  40/101.074/2019 

Assunto: Relatório de Visita Técnica à Vila Olímpica Gamboa - 1º Ciclo 

Pró-Vila 2019 – Subsecretaria de Esporte e Lazer – 

CVL/SUBEL. 

Período de Realização: Março/2019 a Julho/2019.  

 

 Trata o presente processo do Relatório de Visita Técnica, realizada 

pela 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo (1ª IGE), na Vila Olímpica da 

Gamboa, com o intuito de dar início ao 1º Ciclo do Programa de Visitas às Vilas 

Olímpicas e Equipamentos Esportivos – Pró-Vila, tendo como escopo o 

acompanhamento da gestão, bem como o atingimento de metas estabelecidas 

nos respectivos Contratos de Gestão. 

A apresentação da equipe de Inspeção à jurisdicionada se deu por 

meio do Ofício nº TCM/SGCE/047, de 13/02/2019, encaminhado ao Sr. Gustavo 

Freue – Subsecretário da Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer – SUBEL/CVL 

(P004). 

A presente Auditoria foi conduzida em conformidade com o 

Manual de Auditoria do TCMRJ (Deliberação nº 229/2016); as Normas de 

Auditoria Governamental aprovadas pela ATRICON e incorporadas pelo TCMRJ na 

forma da Deliberação nº 199/2014, bem como com os Princípios Fundamentais 
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de Auditoria das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores – 

INTOSAI.  

A gestão administrativa e técnica da Vila Olímpica da Gamboa está 

a cargo da Organização Social Centro Brasileiro de Ações Sociais para a Cidadania 

– CEBRAC, através do Contrato de Gestão nº 15/2017, que deu origem ao 

processo nº 40/004.426/2017, arquivado com recomendação em Sessão Plenária 

de 18/12/2018. 

Na Matriz de Planejamento (P006) é colocada como Questão de 

Auditoria o fato dos equipamentos estarem operando cumprindo suas finalidades 

e em boas condições de segurança e conforto para seus usuários e funcionários. 

Os procedimentos e técnicas aplicadas pela equipe de inspeção 

permitiram identificar os seguintes Achados (P007 – III – Apresentação dos 

Achados, com o seu objeto, situação encontrada, critérios, análise das evidências, 

causas, efeitos e riscos): 

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

III.2 – Pagamentos dos serviços terceirizados em valor unitário 

superior às tabelas CGM; 

III.3 – Meta de atendimentos de Atividades Sistemáticas não 

considera a quantidade de dias de funcionamento do Equipamento Esportivo; 

III.4 – Problemas estruturais na sede da Vila Olímpica; 

III.5 – Ausência de mecanismos de mensuração da meta de 

atendimento das atividades assistemáticas; 

III.6 – Ausência de informações acerca da prestação de serviços 

terceirizados contratados pela Organização Social; 
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III.7 – Público majoritário do equipamento fora da faixa etária 

prioritária prevista no Contrato de Gestão; 

III.8 – Atraso na apresentação das Prestações de Contas por parte 

da Organização Social, bem como dos repasses financeiros por parte da SUBEL; 

III.9 – Ausência de controle de estoque na Vila Olímpica. 

 

A equipe de inspeção conclui que as metas estabelecidas para o 

Contrato de Gestão nº 15/2017 não refletem a integralidade dos objetivos do 

projeto Básico. Como exemplo, cita 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% (sessenta e três 

virgula trinta e oito por cento) dos frequentadores da Vila Olímpica possuem mais 

de 30 (trinta) 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 

de 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 Olímpica esteve aberta (Achados 

III.5 e III.3). 

 A equipe inspecionante assinala que foram observados atrasos 

nos repasses do Município à Organização Social, bem como na apresentação das 

Prestações de Contas (Achado III.8). 
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Relativamente à prestação de serviços, constataram-se 

pagamentos sem comprovação da execução dos serviços, com valores unitários 

superiores às Tabelas da CGM e a falta de informação nos instrumentos 

contratuais firmados pela Organização Social com outras empresas (Achados III.1, 

III.2 e III.6). 

Não há transparência quanto ao controle de estoques de 

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

Segundo a equipe de inspeção, a Vila Olímpica apresenta 

problemas estruturais, que podem afetar o fluxo de usuários ao equipamento 

(Achado III.4). 

 

Por todo o exposto, a Equipe responsável pela realização da Visita 

Técnica sugere à CVL/SUBEL: 

 

I – DETERMINAÇÃO para que: 

a) 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 nº41.081/2015, 

Minuta –Padrão, Cláusula XI; 

 
b) Garanta a redução dos valores unitários dos serviços aos 

níveis das tabelas da CGM, caso não haja justificativa para os 

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

a Lei nº 5.026/2009, artigo 5º, §3º; o Decreto nº 30.780/2009, 

Anexo, artigo 10º, IV e XXVIII; o Decreto nº 41.081/2015, Minuta 
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– Padrão Controladoria Geral, Cláusula 9ª, VI e XXVIII e o 

Regulamento de Compras CEBRAC, artigos 1º e 2º, publicados no 

D.O Rio de 22/12/2017; 

 
c) Desenvolva rotinas de controle interno que possibilitem o 

acompanhamento da execução contratual, de forma documental 

e presencial (Achados III.1, III.2, III.4 e III.5), a fim de atender a: 

Lei nº 5.026/2009, artigo 8º; ao artigo 24 do Decreto nº 

30.780/2009, bem como ao Manual de Fiscalização de 

Organizações Sociais; 

 

                     II – 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 Olímpica, caso seja esta a metodologia utilizada efetivamente no 

cálculo da meta (Achado III.3). 

 

                    III – DILIGÊNCIA, a fim de que: 

                    1 – 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 Olímpica esteve 

fechada por razões alheias à Organização Social (Achado III.3); 

                     2 – esclareça como pretende sanar os vícios estruturais na 

sede da Vila Olímpica, informando os responsáveis por cada tipo de 

problema (Achado III.4); 
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                      3 – 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); 

                      4 – esclareça as medidas a serem adotadas acerca da 

ausência de informações nos contratos firmados entre a OS e outras 

empresas (Achado III.6); 

                      5 – esclareça o perfil etário dos usuários da Vila e sua 

discrepância com o público-alvo prioritário dos equipamentos (Achado 

III.7); 

                      6 – 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 

                      7 – esclareça como controla o uso de materiais esportivos 

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

 
                            A Procuradoria Especial (P043) após verificação da documentação  
 
acostada aos autos, em consonância com o pronunciamento encaminhado pela  
 
1ªIGE, opina pela adoção integral das medidas formuladas pelo Corpo Instrutivo. 
  

 

 

        É o relatório. 
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 Em conformidade com as manifestações do Corpo Instrutivo 

e da douta Procuradoria Especial, VOTO para que a Subsecretaria de Esporte e 

Lazer – CVL/SUVEL atenda as seguintes proposições:   

 

     I – DETERMINAÇÃO para que:                                                                                                            

a) 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 nº41.081/2015, 

Minuta –Padrão, Cláusula XI; 

 
b) Garanta a redução dos valores unitários dos serviços aos 

níveis das tabelas da CGM, caso não haja justificativa para os 

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

a Lei nº 5.026/2009, artigo 5º, §3º; o Decreto nº 30.780/2009, 

Anexo, artigo 10º, IV e XXVIII; o Decreto nº 41.081/2015, Minuta 

– Padrão Controladoria Geral, Cláusula 9ª, VI e XXVIII e o 

Regulamento de Compras CEBRAC, artigos 1º e 2º, publicados 

no D.O Rio de 22/12/2017; 

 
c) Desenvolva rotinas de controle interno que possibilitem o 

acompanhamento da execução contratual, de forma 

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

de atender a: Lei nº 5.026/2009, artigo 8º; ao artigo 24 do 

Decreto nº 30.780/2009, bem como ao Manual de Fiscalização 

de Organizações Sociais 
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            II – 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 Olímpica, caso seja esta a metodologia utilizada efetivamente no 

cálculo da meta (Achado III.3). 

 

             III – DILIGÊNCIA, a fim de que: 

                    1 – 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 Olímpica esteve 

fechada por razões alheias à Organização Social (Achado III.3); 

                     2 – esclareça como pretende sanar os vícios estruturais na 

sede da Vila Olímpica, informando os responsáveis por cada tipo de 

problema (Achado III.4); 

                      3 – 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); 

                      4 – esclareça as medidas a serem adotadas acerca da 

ausência de informações nos contratos firmados entre a OS e outras 

empresas (Achado III.6); 

                      5 – esclareça o perfil etário dos usuários da Vila e sua 

discrepância com o público-alvo prioritário dos equipamentos (Achado 

III.7); 
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                      6 – 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 

                      7 – esclareça como controla o uso de materiais esportivos 

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

                   Prazo: 15 (quinze) dias úteis. 

 

  
           Sala das Sessões,          de                       de 2020. 

 
 
 

IVAN MOREIRA 
Conselheiro-Relator 
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