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Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
CONTROLE EXTERNO. INSPEÇÕES E 
SIMILARES. VISITAS TÉCNICAS. PROGRAMA DE 
VISITAS TÉCNICAS NAS VILAS OLÍMPICAS – 
PRÓ-VILA. VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ. 
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. VERIFICAÇÃO 
DE IMPROPRIEDADES. DILIGÊNCIA. 
RECOMENDAÇÃO. DETERMINAÇÃO.  

 
RELATÓRIO/VOTO Nº: 661/2020 
Processo nº:  40/101.076/2019 
Assunto: Relatório de Visita Técnica à Vila Olímpica Mestre André-

1ºCiclo Pró-Vila 2019 - Subsecretaria de Esporte e Lazer-
CVL/SUBEL, tendo como escopo o acompanhamento da 
gestão dos equipamentos esportivos, bem como o 
atingimento das metas estabelecidas nos respectivos 
Contratos de Gestão.  

Período auditado: Março a Julho de 2019. 
Início da Auditoria: 11 de Março de 2019. 
  

 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, 

que visa a acompanhar a gestão dos Equipamentos Esportivos - EE, em 

especial o atingimento das metas estabelecidas nos respectivos Contratos 

de Gestão, sendo que o presente processo refere-se à Vila Olímpica 

Mestre André. 

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 
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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. 

Após minuciosa análise de toda a documentação 

acostada aos autos, a 1ª IGE/SGCE, em seu relatório P007, observa 

diversas impropriedades, tais como, que as metas estabelecidas para o 

Contrato de Gestão nº 22/2017 não refletem a integralidade dos objetivos 

do Projeto Básico, que 64,26% dos frequentadores da Vila Olímpica 

possuem mais de 30 anos de idade, que a mensuração e a checagem de 

algumas metas demonstram deficiências que colocam em xeque sua 

efetividade como medidores do sucesso do Programa, a ausência de 

previsão de ajuste da meta de atendimentos sistemáticos pelo número de 

dias em que a Vila esteve aberta, que não foram atingidas, no 

quadrimestre em análise, as metas de Integração com escolas e 

Voluntariado e, ainda, observa atrasos nos repasses do Município à OS, 

bem como na apresentação das prestações de contas. 

Com relação à prestação de serviços, o Corpo Técnico 

constatou ausência de comprovação de prestação de serviço pago, 

inclusão de funcionário da OS na lista de pagamento de Auxiliar de 

Serviços Gerais, pagamentos com valores unitários superiores às Tabelas 

da CGM e problemas de limpeza e manutenção predial. 

Além disso, a 1ª IGE verificou também que não há 

transparência quanto ao controle de estoques de materiais, dificultando o 
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levantamento acerca de seu uso e destino e que a Vila também apresenta 

problemas estruturais, que podem afetar o fluxo de usuários ao 

equipamento. 

Em face do exposto, o Corpo Técnico sugere, à 

CVL/SUBEL: 

 

  DETERMINAÇÃO para que: 

1- 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 XI; 

2- assegure a segregação correta dos pagamentos de 

dirigentes e empregados da OS, verificando se os limites 

percentuais estabelecidos foram respeitados (Achado 

III.2), de forma a se cumprirem a Lei n.º 5.026/2009, Art. 

7.º, II ; o Decreto n.º 30.780/2009, Art. 8.º, II ; o Contrato 

de Gestão nº 22/2017 (Cláusula Nona, XXVIII) e Plano de 

Trabalho da OS (Anexo III-J – Quadro Geral de Despesas - 

Vila Olímpica Mestre André); 

3- 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.3, de forma 

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

Decreto n.° 30.780/2009, Anexo. Art. 10.º, IV e XXVIII; e 
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o Decreto n.° 41.081/2015, Minuta-Padrão CG, Cláusula 

9.ª, VI e XXVIII; 

4- reforce junto à contratada a necessidade de correção 

dos problemas de limpeza e manutenção citados no 

Achado III.4, de forma a se cumprirem Cláusula 3.ª, Item 

XXV do Contrato de Gestão n.° 22/2017; o Decreto n.° 

41.081/2015, Minuta-Padrão de CG, Art. 9.°, IX e XXV e 

os itens do Termo de Referência citados no Achado; 

5- desenvolva rotinas de controle interno que possibilitem 

o acompanhamento da execução contratual, de forma 

documental e presencial (Achados III.1, III.2, III.3, III.4, 

III.6, III.8 e III.9), a fim de atender a: Lei Nº 5026/2009, 

Art. 8.º; ao Art. 24 do Decreto n.º 30.780/2009, bem 

como ao Manual de Fiscalização de Organizações Sociais; 

 

  RECOMENDAÇÃO para que: 

1- 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.5); 

 

 DILIGÊNCIA para que: 
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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 esteve fechada por razões alheias à OS 

(Achado III.5); 

2- esclareça como pretende sanar os vícios estruturais na 

sede da Vila, informando os responsáveis por cada tipo 

de problema (Achado III.6); 

3- informe como pretende fiscalizar o cumprimento da 

meta não mensurável de atendimentos assistemáticos e 

quais ações estão sendo envisadas junto à OS para sanar 

o problema ou proceder ao respectivo desconto nos 

pagamentos, se for o caso (Achado III.7); 

4- informe como fiscalizará o cumprimento da meta de 

integração com as escolas e fomento ao voluntariado; 

remeta os processos de relatório quadrimestral com as 

citadas metas referentes aos meses de março/2019 a 

julho/2019, de forma a se verificarem os respectivos 

registros em linha com a execução observada em campo 

(Achados III.8 e III.9); 

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

discrepância com o público-alvo prioritário dos 

equipamentos (Achado III.10); 
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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.1); e 

7- esclareça como controla o uso dos materiais esportivos 

adquiridos e estocados na Vila (Achado III.12). 

A douta Procuradoria Especial, em seu Parecer P043, 

acompanha integralmente a manifestação da 1ª IGE/SGCE. 

 

   É o relatório. 
 

 Em conformidade com as manifestações do Corpo 

Instrutivo e da douta Procuradoria Especial, VOTO por Diligência dos 

autos, nos termos propostos no relatório P007 do presente processo, sem 

prejuízo das Determinações e da Recomendação sugeridas pelo Corpo 

Técnico. 

Prazo: 15 (quinze) dias. 

 
                Sala das Sessões,          de                       de 2020. 
 
 
 

IVAN MOREIRA 
Conselheiro-Relator 
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