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Mensagem do Presidente 

 
Rio de Janeiro, janeiro de 2005. 

 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
Vereador Ivan Moreira, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 
 
 
 
Com imensa e renovada satisfação tenho a honra de retornar à presença de 

Vossas Excelências para emprestar cumprimento à determinação constante da Lei 
Fundamental do Município do Rio de Janeiro (art.88, § 4º, LOMRJ), e assim 
apresentar o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro no exercício de 2004. 

 
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 

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 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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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DEPTO GERAL DE 
SERVIÇOS DE 

APOIO 

COMISSÃO 
PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA 
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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 
 

SECRETARIAS (21) 
Secretaria Municipal das Culturas 
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Governo 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal de Transportes 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Secretaria Municipal de Administração 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 
Secretaria Especial de Turismo 
Secretaria Especial da Terceira Idade 
Secretaria Especial de Projetos Especiais 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais 

 
FUNDOS ESPECIAIS (10) 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério 
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Fundo Municipal de Habitação 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente 
Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 
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AUTARQUIAS (5)  

Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS (8) 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 
Distribuidora de Filmes S.A. – RIOFILME 
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE 
Empresa Municipal de Vigilância - EMV 
Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE 

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (4) 

Centro Internacional Riotur S.A. – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CETRIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR 

 

 
OUTROS 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM 
Gabinete do Prefeito – GBP 

 
 

FUNDAÇÕES (9) 
Fundação RIO – F-RIO 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Fundação Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro – FPJ 
Fundação João Goulart – FJG 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - 
GEORIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - 
RIOÁGUAS 
Fundação Rio Esportes - FRE 
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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 9.199 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 2004, segundo sua natureza, 
indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses 
processos por sua natureza. 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 

Quadro 4.  
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Assunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Entrada de Processos por Mês 
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6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO 

6.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2004, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 84 
(Oitenta e quatro) Sessões Ordinárias, 03 (Três) Sessões Administrativas, 02 (Duas) 
Sessões Ad-referendum, 01 (Uma) Sessão Especial e 05 (Cinco) Sessões de 
Recesso, conforme especificado no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 5. Sessões Realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. O gráfico a seguir ilustra a distribuição 
desses processos, agrupados pelas principais classes de assunto. 

 

 



JANEIRO-DEZEMBRO/2004 

13 
 

 

Diligência
23%

Legalidade
18%

Contas Regulares
2%

Outros
12%Arquivamento

45%

Quadro 6. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Decisões do Plenário 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 217 253 0 0 79 549
CONTRATOS 1.243 3.352 0 0 521 5.116
CONVÊNIOS 234 757 0 0 68 1.059
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 219 126 0 235 143 723
PESSOAL 182 6 1.743 0 248 2.179
CONCURSOS 56 10 83 0 16 165
INSPEÇÕES 203 141 1 0 92 437
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 38 50 0 1 22 111
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 11 9 0 0 4 24
OUTROS ASSUNTOS 3 5 0 0 7 15
Total 2.406 4.709 1.827 236 1.200 10.378

Totais por DecisãoAssunto
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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. 

 
DELIBERAÇÕES 

Deliberação n. 155, de 05 de abril de 2004 
Dispõe sobre o adiantamento do décimo terceiro salário, em qualquer proporção nas 
situações que menciona. 
DORIO de 12/04/2004 
 
Deliberação n. 156, 14 de abril de 2004 
Altera dispositivos da deliberação n. 127, de 10 de junho de 1999 que dispõe sobre a 
remessa de atos e documentos ao Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, e da Deliberação n. 142, de 5 de março de 2002 que dispõe sobre a 
competência dos órgãos da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.  
DORIO de 16/04/2004 
 
Deliberação n. 157, 15 de junho de 2004 
Institui o "Colar de Mérito Ministro Victor Nunes Leal" e dá outras providências. 
DORIO de 18/06/2004, n. 63 
 
Deliberação n. 158, de 22 de novembro de 2004 
Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
aprovado pela Deliberação n. 034, de 10 de março de 1983. 
DORIO de 03/12/2004 
 
Deliberação n. 159, de 20 de dezembro de 2004 
Altera a Deliberação nº 137, de 31 de julho de 2001, que dispõe acerca dos 
procedimentos a serem adotados quando do exame dos editais de licitação na 
modalidade concorrência. 
DORIO de 29/12/2004 
 
 
RESOLUÇÕES 

Resolução n. 223, de 29 de janeiro de 2004 
Designar Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, como pregoeiro, e para compor a equipe 
de apoio: Rodolfo Luiz Pardo Dos Santos, Marco Antonio Lenz e Jaqueline Dias de 
Mello, para proceder abertura de licitação na modalidade "pregão presencial", a fim de 
atender despesas com aquisição de passagens aéreas. 
DORIO de 30/01/2004 
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Resolução n. 224, de 29 de janeiro de 2004 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) 
DORIO de 30/01/2004 
DORIO de 04/02/2004 - republicação 
 
Resolução n. 225, de 03 de fevereiro de 2004 
Dispõe sobre o recadastramento dos servidores inativos do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.  
DORIO de 05/02/2004 
 
Resolução n. 226, de 11 de fevereiro de 2004 
Confirma, no quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona. 
DORIO de 13/02/2004 
DORIO de 18/02/2004 - retificação 
 
Resolução n. 227, de 02 de março de março de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio: 
Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Rodolfo Luiz Pardo e Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade " pregão presencial" visando à 
aquisição de suprimentos de informática. 
DORIO de 04/03/2004 
 
Resolução n. 228, de 09 de março de 2004 
Designar, Luiz Fernando Ferreira de Souza Filho, como pregoeiro, e para compor a 
equipe de apoio os funcionários: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Fernando Drei 
Valente e André Ricardo Rodrigues Meireles, para proceder à licitação na modalidade 
"pregão presencial", visando á aquisição de equipamentos de ar condicionado.  
DORIO de 11/03/2004 
 
Resolução n. 229, de 10 de março de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, André Ricardo 
Rodrigues Meireles, João Carlos Numes Pires e Aloísio Miguel como suplemente, 
para sob a presidência do primeiro, o qual será substituído pelo segundo em seus 
impedimentos legais e ausências, constituírem, Comissão Permanente de Licitação. 
DORIO de 12/03/2004 
 
Resolução n. 230, de 11 de março de 2004 
Designar Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz e Marise Barbosa de Souza para constituírem a Comissão Especial dos Bens 
em Transição de Baixa. 
DORIO de 15/03/2004 
 
Resolução n. 231, de 15 de março de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio: Luiz 
Antonio de Freitas Junior, Fernando Drei Valente e André Ricardo Rodrigues 
Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão presencial", 
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visando à contratação de serviços de produção e impressão da "Revista do TCMRJ" e 
do encarte "Contas do Prefeito" conforme processo n.40/001.258/2004. 
DORIO de 16/03/2004 
 
Resolução n. 233, de 14 de abril de 2004 
Designar Luis Gustavo Barbosa, Agente de Serviço Especializado, Cristiane de 
Almeida Domingues, Diretor de Divisão - DCO/DGS e Milton Rodrigues de Oliveira, 
Agente de Serviço Especializado, para integrarem a comissão constituída através da 
resolução P 012, de 03 de fevereiro de 2004, prorrogando-se ainda, por 60(sessenta) 
dias, o prazo inicial. 
DORIO de 16/04/2004 
 
Resolução n. 234, de 19 de abril de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, matr. Nº 40/900.756, 
como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio: Ivonildo Povoa Venerotti 
Guimaraes, Técnico de Contabilidade, mat. 40/900901, André Ricardo Rodrigues 
Meireles, Datilógrafo, matr. 40/900.865 e Renato Triani Guerra, Técnico de Controle 
Externo,matr. 40/901.285, para proceder à abertura de licitação na modalidade 
"pregão presencial", visando à aquisição de equipamentos de informática, nos termos 
do processo nº 40/1980/2004. 
DORIO de 26/04/2004 
 
Resolução n. 234, 28 de junho de 2004 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como 
pregoeiro, e para compor a equipe de apoio os funcionários: Aluisio Gilvan de Oliveira 
Martins, Técnico de Controle Externo, Luiz Antonio de Freitas Junior, Assessor, e, 
Fernando Drei Valente, Assistente II, para proceder abertura de licitação na 
modalidade "pregão presencial", visando à aquisição de equipamentos de áudio, 
vídeo e informática 
DORIO de 30/06/2004 
DORIO de 01/07/2004 - retificação 
 
Resolução n. 235, de 20 de abril de 2004 
Confirma, no quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona. 
DORIO de 28/04/2004 
 
Resolução n. 236, 30 de abril de 2004 
Regulamenta o concurso público de monografias para o prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga no exercício de 2004. 
DORIO de 03/05/2004 
 
Resolução n. 237, de 04 de maio de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, matr. Nº 
40/900.756,como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, André Ricardo 
Rodrigues Meireles, Datilógrafo, matr. 40/900.865 Patrícia Pinto, Técnico de Controle 
Externo, matr.40/901.222 e Renato Triani Guerra, Técnico de Controle Externo,matr. 
40/901.285, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão presencial, 
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visando à aquisição de equipamentos de informática, nos termos do processo nº 
40/002293/2004./ 
DORIO de 07/05/2004 
DORIO de 10/05/2004- republicação 
 
Resolução n. 238, de 06 de maio de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, matr.40/900.756, como 
pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, André Ricardo Rodrigues Meireles, 
Datilógrafo, matr.40/900.865, Patricia Pinto, Técnico de Controle Externo, 
matr.40/901.285, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão 
presencial", visando à aquisição de equipamento de informática, nos termos do 
processo nº 40/002293/2004. 
DORIO de 10/05/2004 
 
Resolução n. 239, de 06/05/2004 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, resolve instaurar 
sindicância para apurar os fatos relatados no processo nº 40/002222/2004, 
designando para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco ) dias, contados a 
partir da data da publicação, comissão integrada pelos servidores Terezinha de 
Oliveira Loureiro Feijoo, Assistente Jurídico, matr. 40/900.323, (sob a presidência), 
Fabian Da Costa Garcia, Técnico de Controle Externo, matr. Nº 40/900.796 e Heitor 
Da Silva Ferraz, Datilógrafo, matr. Nº 40/900.661. 
DORIO de 11/05/2004 
 
Resolução n. 240, de 13 de maio de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio, Renato Triani Guerra, Técnico de Controle Externo, Luiz 
Fernando Ferreira de Souza Filho, Assessor, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Assistente Técnico de Plenário, e, Rodolfo Luiz Pardo Dos Santos, para proceder á 
abertura de licitação na modalidade " pregão presencial", visando à renovação de 
seguro da frota de veículos 
DORIO de 14/05/2004 
DORIO de 19/05/2004 - republicação 
 
Resolução n. 241, de 24 de maio de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio, André Ricardo Rodrigues Meireles, Datilógrafo, Luiz 
Fernando Ferreira de Souza Filho, Assistente, e Renato Triani Guerra, Técnico de 
Controle Externo, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão 
presencial", visando à aquisição de mobiliário. 
DORIO de 27/o5/2004 
 
Resolução n. 242, de 27 de junho de 2004 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 28/05/2004 
 
Resolução n. 244, de 01 de julho de 2004 
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Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como Pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio: Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Técnico de Controle 
Externo, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, Analista de Informação, e Fernando Drei 
Valente, Assistente II, para proceder à licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à manutenção de equipamentos de informática. 
DORIO de 06/07/04 
 
Resolução n. 245, de 09 de julho de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como Pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio: Renato Triani Guerra, Técnico De Controle Externo, Tadeu 
Luiz De Pinho Barbosa, Assistente Técnico de Plenário, para proceder à licitação na 
modalidade "Pregão Presencial", visando à contratação de serviços gráficos para 
impressão do "Manual de visitas às escolas da Rede Municipal de Ensino". 
DORIO de 14/07/04 
 
Resolução n. 246, de 13 de julho de 2004 
Designar os funcionários Cláudio Pereira Caldeira, Técnico de Controle Externo, 
Paulo Roberto Vieira, Técnico de Controle Externo, e Josué Vieira dos Santos , 
Contador, para constituírem comissão encarregada de proceder à Inspeção Especial 
na Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
DORIO de 22/07/04 
 
Resolução n. 247, de 23 de julho de 2004 
Dispõe sobre as áreas de atuação das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e 6ª Inspetorias Gerais de 
Controle Externo.  
DORIO de 27/07/04 
 
Resolução n. 248, de 23 de julho de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como Pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio, Luiz Fernando Ferreira de Souza Filho, Assessor, André 
Ricardo Rodrigues Meirelles, Datilógrafo e Renato Triani Guerra, Técnico de Controle 
Externo, para procederem à abertura de licitação na modalidade "Pregão Presencial", 
visando à contratação de serviços de locação de máquinas copiadoras. 
DORIO de 27/07/04 
 
Resolução n. 249, de 11 de agosto de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como Pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio: Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Técnico de Controle 
Externo, Luiz Antonio de Freitas Junior, Assessor, e Renato Triani Guerra, Técnico de 
Controle Externo, para proceder à licitação na modalidade "Pregão Presencial", 
visando à contratação de serviços médicos.  
DORIO de 13/08/04 
 
Resolução n. 250, de 30 de agosto de 2004 
Constitui a comissão especial de estágio probatório de que trata a Deliberação nº 135, 
de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o processo de avaliação especial de 
desempenho e de exoneração por insuficiência de desempenho de servidores em 
estágio probatório. 
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DORIO de 31/08/04 
 
Resolução n. 251, de 30 de agosto de 2004 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2004. 
DORIO de 01/09/04 
 
Resolução n. 252, de 30 de agosto de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio: 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, André Ricardo Rodrigues 
Meireles, para proceder à licitação na modalidade "Pregão Presencial", visando à 
contratação de serviços gráficos para impressão do " Parecer Prévio à Prestação de 
Contas do Exercício de 2003. 
DORIO de 02/09/04 
 
Resolução n. 253, de 10 de setembro de 2004 
Aprova o Regulamento da Divisão de Biblioteca e Documentação do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 15/09/04 
 
Resolução n. 254, de 14 de setembro de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Luiz Fernando Ferreira de Souza Filho, André Ricardo Rodrigues Meirelles e Rodolfo 
Luiz Pardo Dos Santos, para proceder à abertura de licitação na modalidade "Pregão 
Presencial", visando à aquisição de equipamentos odontológicos, nos termos do 
processo nº 40/004751/2004. 
DORIO de 15/09/04 
 
Resolução n. 255, de 16 de setembro de 2004 
Designar Luiz Fernando Ferreira de Souza, como Pregoeiro, e para compor a equipe 
de apoio, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos e André 
Ricardo Rodrigues Meirelles, para proceder à abertura de licitação na modalidade 
"Pregão Presencial", visando à aquisição de estantes, nos termos do processo nº 
40/004895/2004. 
DORIO de 21/09/04 
 
Resolução n. 256, de 16 de setembro de 2004 
Designar Vicente Paulo de Souza Brasil, Desenhista, para assessorar a Comissão 
Permanente de Licitação, constituída através da Resolução n. 229, de 10 de março de 
2004, participando do processo licitatório n. 40/004828/2004, cujo objeto é a reforma 
da fachada do prédio sede do TCMRJ 
DORIO de 21/09/04 
 
Resolução n. 257, de 29 de setembro de 2004 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/09/04 
 
Resolução n. 258, de 04 de outubro de 2004 
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Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como pregoeiro, em 
substituição a Luiz Fernando Ferreira de Souza, assistente, para proceder à licitação 
na modalidade "pregão presencial", visando à aquisição de estantes. 
DORIO de 06/10/2004 
 
Resolução n. 259, de 04 de outubro de 2004 
Designa os funcionários Cícero dos Santos Silva, Inspetor Setorial, Mauricio Carvalho 
Ferreira, Auxiliar de Controle Externo, e Christiano Lacerda Ghuerren, Técnico de 
Controle Externo, para constituírem comissão encarregada de proceder à inspeção 
especial na Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
DORIO de 06/10/2004 
 
Resolução n. 260, de 07 de outubro de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Aluízio Gilvan de Oliveira Martins, Fernando Drei 
Valente, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade "pregão presencial", visando à aquisição de equipamentos de informática. 
DORIO de 08/10/2004 
 
Resolução n. 261, de 14 de outubro de 2004 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2004, aprovado pela Resolução n. 221 
de 29 de dezembro de 2003 e alterações. 
DORIO de 18/10/2004 
 
Resolução n. 262, de 14 de outubro de 2004 
Designar Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, como pregoeiro, e para compor a equipe 
de apoio Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de pinho Barbosa, André Ricardo 
Rodrigues Meireles, para proceder abertura de licitação na modalidade "pregão 
presencial", visando à aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e informática. 
DORIO de 18/12/2004 
 
Resolução n. 263, de 18 de outubro de 2004 
Designar Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz, e, Léo Vicente Cesário Melo, para constituírem a comissão especial de bens 
em transição de baixa, a fim de verificar a obsolência, imprestabilidade, desuso, dano 
ou extravio dos itens de que tratam o processo n. 40/5666/2004. 
DORIO de 22/10/2004 
 
Resolução n. 264, de 18 de outubro de 2004 
Designar Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, como pregoeiro, e para compor a equipe 
de apoio, Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e André Ricardo 
Rodrigues Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão 
presencial", visando à contratação de serviço de fornecimento de vales-refeição, sob 
a forma de cartão magnético 
DORIO de 22/10/2004 
 
Resolução n. 265, 18 de outubro de 2004 
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Designar Marco Antonio Lenz, como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão presencial", 
visando à contratação de serviços de fornecimento de vales- combustível, sob a forma 
de cartão magnético. 
DORIO de 22/10/2004 
 
Resolução n. 266, de 26 de outubro de 2004 
Institui grupo de trabalho para consolidação do projeto memória. 
DORIO de 27/10/2004 
 
Resolução n. 267, de 27 de outubro de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio: 
Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Rodolfo Luiz 
Pardo dos Santos, para proceder à abertura de licitação na modalidade "pregão 
presencial", visando à aquisição de cartuchos para impressoras 
DORIO de 03/11/2004 
 
Resolução n. 268, de 12 de novembro de 2004 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona. 
DORIO de 17/11/2004 
 
Resolução n. 269, de 16 de novembro de 2004 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2004, aprovado pela Resolução n. 221 
de 29 de dezembro de 2003 e alterações. 
DORIO de 18/11/2004 
 
Resolução n. 270, de 18 de novembro de 2004 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, como pregoeiro, e para 
compor a equipe de apoio, André Ricardo Rodrigues Meireles, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Renato Triani Guerra para proceder à abertura de licitação na modalidade 
"pregão presencial" visando à aquisição de passagens aéreas. 
DORIO de 22/11/2004 
 
Resolução n. 271, de 07 de dezembro de 2004 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona. 
DORIO de 10/12/2004 
 
Resolução n. 272, de 09 de dezembro de 2004 
Designar Manoel Herculano da Silva Sobrinho, Geraldo Francisco Dias, e Marcelo 
Simas Ribeiro, 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 2004, e emitir, em 
conseqüência, os competentes certificados de auditoria. 
DORIO de 13/12/2004 
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Resolução n. 273, de 09 de dezembro de 2004 
Designar Nelson Evangelista da Fonseca, Contador, Adilson da Luz, Técnico de 
Controle Externo, Heron Alexandre Moraes Rodrigues, Técnico de Controle Externo, 
para constituírem comissão encarregada da verificação de valores em caixa deste 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2004. 
DORIO de 13/12/2004 
 
Resolução n. 275, de 28 de dezembro de 2004 
Designar Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Técnico de Controle 
Externo, Heitor da Silva Ferraz, Datilógrafo, Leo Vicente Cesário Melo, Ascensorista, 
para constituírem a comissão especial dos bens em transição de baixa, em 
conformidade com a Resolução CGM n. 415, de 14 de outubro de 2002. 
DORIO de 30/12/2004 
 
Resolução n. 276, de 30 de dezembro de 2004 
Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da lei n. 3714, de 17 de 
dezembro de 2003 que dispõe sobre a aplicação de sanções pelo Tribunal do Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 31/12/2004 
 

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro – D.O. RIO. 
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7. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

É no âmbito da Secretaria de Controle Externo – SCE, vinculada à Secretaria-Geral, 
que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SCE é 
composta de sete Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento - CAD. 
 

7.1. ATRIBUIÇÕES 

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as 
atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria de Controle Externo: 

 
1ª, 2, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos 
órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação; 

II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados 
aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, 
respeitando–se os dispositivos da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 

III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados 
órgãos e entidades; 

IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas 
pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou 
provisória de obras por eles realizadas; 

V – realizar auditorias e inspeções. 

 
5ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão; 

II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de 
aposentadorias e pensões; 

III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos 
anteriores, considerados legais por este Tribunal; 

IV – realizar auditorias e inspeções. 

 
7ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar os editais de concorrência, bem como os contratos e demais 
instrumentos deles decorrentes; 
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II – manter cadastro dos editais de concorrência e dos instrumentos deles 
decorrentes, para subsidiar as demais Inspetorias Gerais de Controle Externo em 
suas auditorias e inspeções. 

 
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 

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 do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios 
trimestrais de sua execução orçamentária; 

IV – informar, nos processos referentes aos atos de admissão de pessoal, a 
repercussão orçamentário–financeira das despesas deles decorrentes, após o 
pronunciamento da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo acerca de sua legalidade; 

V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134, de 28 
de novembro de 2000; 

VI – examinar as tomadas e prestações de contas dos administradores e ordenadores 
de despesa da administração direta e indireta; 

VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de 
gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes 
na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em 
atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de 
pedidos relativos a operações de crédito; 

VIII – realizar auditorias e inspeções. 

 

7.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS 

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 179/2001, de 19/11/2002, 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 
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF 
Secretaria Municipal de Administração – SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho – SMTB 
Procuradoria Geral do Município – PGM 
Secretaria Municipal de Governo – SMG 
Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO 
Empresa Municipal de Vigilância - GUARDA MUNICIPAL 
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Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A – EMAG 
Controladoria Geral do Município – CGM 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Fundação João Goulart – FJG 
Secretaria Especial de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT 
Secretaria Especial de Comunicação Social – SECS 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE 
Secretaria Especial de Projetos Especiais – SEPE 
Secretaria Especial de Turismo – SETUR 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Centro Internacional Riotur S/A – RIOCENTRO 

 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMO 
Fundação Inst. de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do RJ - RIO-ÁGUAS 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanismo – RIOURBE 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 

 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Educação – SME 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Secretaria Municipal das Culturas – SMC 
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Fundação Rio 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. – MULTIRIO 

 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química – SEPDQ 
Secretaria Especial da Terceira Idade – SETI 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL 
Fundação Rio-Esportes – FRE 

 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 
Superintendência Municipal de Transporte Urbano - SMTU 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC 
Fundação Parques e Jardins – FPJ 
Fundação Jardim Zoológico – RIO-ZOO 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
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7.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro a seguir que foram processados pelo sistema de informações 
a entrada de 16.546 e a saída de 16.885 processos na Secretaria de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 

 

Quadro 7. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Gráfico 4. Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspetoria Entradas Saídas

1ª IGE 1.371 1.656
2ª IGE 2.021 2.160
3ª IGE 2.957 3.048
4ª IGE 1.470 1.260
5ª IGE 2.251 2.222
6ª IGE 1.193 1.146
7ª IGE 3.921 3.940
CAD 1.362 1.453
Total 16.546 16.885
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7.4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO 

Cabe ao Tribunal apreciar as Contas anuais do prefeito do Município do Rio de 
Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas, de acordo com o estabelecido no inciso I 
do artigo 88 da lei Orgânica Municipal: 

Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao 
qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento; 

 
      
040/002032/2004 
Contas de Gestão do Exmo. Sr. Prefeito, relativas ao exercício de 2003. O Plenário 
desta Corte de Contas, na sessão de 07/06/2003, decidiu, por UNANIMIDADE, com 
base na análise efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD 
e nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Antônio Carlos Flores de 
Moraes, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com as 37 
determinações, que seguem: 
1) Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 

esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas no exercício 
anterior. - Responsáveis: Controlador-Geral do Município e Chefe de Gabinete do 
Prefeito; 

2) Que a Prefeitura atente para a necessidade de cautela em relação ao 
comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da Dívida 
Consolidada, fixado na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. - Responsável: 
Secretário Municipal de Fazenda; 

3) Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação 
relacionada no parágrafo único do art. 7º da Deliberação TCM nº 134, de 28 de 
novembro de 2000. - Responsáveis: Controlador-Geral do Município e Secretário 
Municipal de Fazenda; 

4) Que sejam criados controles específicos para a vinculação das receitas de capital 
derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público à sua 
aplicação das despesas de capital, uma vez que a sua inexistência dificulta a 
transparência no tocante ao atendimento do disposto do art. 44 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. - Responsável: Controlador-Geral do Município; 

5) Que o Município procure cumprir as metas fiscais estabelecidas nas leis de 
diretrizes orçamentárias. - Responsável: Secretário Municipal de Fazenda;  

6) Que seja providenciada a revitalização dos Fundos Especiais do Município do Rio 
de Janeiro, devendo ser efetuada a aplicação dos seus recursos em despesas que 
venham atender aos objetivos específicos de cada Fundo. - Responsáveis: 
Secretários Municipais de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, de Trabalho e 
Renda, de Habitação, de Desenvolvimento Social, Procurador-Geral do Município 
e Chefe de Gabinete do Prefeito; 

7) Que seja abolida a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando 
as "despesas a pagar", principalmente no Fundo Municipal de Saúde. (item 13, 
Recomendação 6 e subitens 4.1.3.1 e 8.3.1.2 da análise da Coordenadoria de 
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Auditoria de Desenvolvimento - Cad). Ressalte-se que este tema vem sendo alvo 
de recomendação por parte desta Corte desde o exercício de 2000. - 
Responsáveis: Secretário Municipal de Saúde e Chefe de Gabinete do Prefeito; 

8) Que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU efetue a 
inscrição dos créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos da composição dos 
valores a receber em Dívida Ativa, conforme o disposto no art. 212 do Código 
Tributário Municipal, bem como implemente um controle adequado de bens 
móveis. - Responsável: Superintendente da SMTU; 

9) Que a Secretaria Municipal de Educação regularize a cessão de escolas do 
Município para o ensino estadual através de instrumento jurídico próprio e com o 
devido ressarcimento de despesas. - Responsável: Secretário Municipal de 
Educação; 

10) Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente procure agilizar a transferência do 
produto dos royalties e das multas ao Fundo de Conservação Ambiental. - 
Responsável: Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

11) Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promova, através do Fundo de 
Conservação Ambiental, a implantação do Projeto "Desenvolvimento de 
Instrumentos de Gestão das Unidades de Conservação Ambiental". - 
Responsável: Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

12) Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de 
Janeiro - Fundet cumpra suas diretrizes e finalidades básicas, bem como o 
disposto na Deliberação Normativa Nº 3/99. - Responsável: Secretário Municipal 
de Trabalho e Renda; 

13) Como relatado no item 5 da análise feita pela Cad, as Demonstrações Contábeis 
das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista deverão apresentar 
informações qualitativamente superiores e atender às normas e princípios 
contábeis. - Responsáveis: todos os Diretores Presidentes das Empresas Públicas 
e Sociedades de Economia Mista; 

14) Que a Administração Municipal em conjunto com a Procuradoria Geral do 
Município, promova um estudo acerca da probabilidade da realização dos créditos 
decorrentes da Dívida Ativa, considerando a legislação aplicável, constituindo uma 
provisão contábil para perdas prováveis que faça refletir nas Demonstrações 
Contábeis do Município o provável valor de realização dos ativos classificados 
como Dívida Ativa. - Responsáveis: Procurador-Geral do Município Controlador-
Geral do Município e Secretário Municipal de Fazenda; 

15) Que sejam regularizados os repasses devidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
à Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb para o combate e controle 
de vetores. - Responsável: Secretário Municipal de Saúde; 

16) Que nos futuros projetos de lei orçamentária seja considerada na base de cálculo 
para efeito de apuração do percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento 
do ensino e nos gastos com ações e serviços públicos de saúde a arrecadação 
dos valores relativos aos impostos inscritos em Dívida Ativa Tributária, 
considerando-se principal e acessórios, conforme observado nos subitens 10.1 e 
10.2 da análise da Cad, bem como os recursos provenientes da Lei Complementar 
federal nº 87/96. - Responsáveis: Secretário Municipal de Fazenda e Chefe de 
Gabinete do Prefeito; 

17) Que seja realizada anualmente a atualização monetária dos precatórios prevista 
no §1º do art. 100 da Constituição Federal. - Responsável: Procurador-Geral do 
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Município; 
18) Que seja estudada a extinção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 

FMDU. - Responsáveis: Secretário Municipal de Urbanismo e Chefe de Gabinete do 
Prefeito; 

19) Que o Poder Executivo realize estudo sobre o crescimento do endividamento das 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que se revela preocupante, 
bem como sobre a viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades. - 
Responsáveis: Controlador-Geral do Município, Procurador-Geral do Município e 
Chefe de Gabinete do Prefeito; 

20) Que as futuras prestações de contas contenham item discriminando a execução do 
orçamento participativo. - Responsável: Controlador-Geral do Município; 

21) Os repasses (transferências da Administração Direta para a Administração Indireta) 
informados pela Contadoria em alguns casos não coincidem com o valor recebido 
pelas entidades da Administração Indireta. As futuras prestações de contas devem 
discriminar essas diferenças, visando a maior transparência e confiabilidade dos 
dados apresentados. - Responsáveis: Controlador-Geral do Município e todos os 
Diretores Presidentes das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, 
Autarquias e Fundações; 

22) Que seja observada a aplicação do princípio da prudência, na forma do art.10 da 
Resolução CFC n º 750, de 29 de dezembro de 1993, quando do tratamento contábil 
dos ganhos contingentes; havendo a permanência de Contas a Receber no Ativo, que 
seja promovido um estudo acerca da probabilidade da sua realização, constituindo 
uma provisão contábil para perda provável, se for o caso. - Responsável: Controlador-
Geral do Município; 

23) Que se procure uma solução para o não pagamento das contas de água e esgoto das 
escolas municipais, visto inexistir documento isentando o Município do seu 
pagamento. - Responsáveis: Secretário Municipal de Educação e Controlador-Geral 
do Município; 

24) Que se proceda à regularização dos créditos do Fundo de Previdência dos Servidores 
do Município do Rio de Janeiro- Funprevi com o Município do Rio de Janeiro. - 
Responsáveis: Secretário Municipal de Fazenda, Diretor Presidente do Previ-Rio, 
Procurador-Geral do Município e Chefe de Gabinete do Prefeito; 

25) Que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os quadros analíticos comparativos 
do comportamento da receita e despesa das Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista, na forma estabelecida no art.38, inciso II, da Deliberação TCMRJ n º 
34/83. -Responsáveis: Controlador-Geral do Município e todos os Diretores 
Presidentes das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

26) Que, de acordo com o disposto no subitem 5.4.1.2.1 do relatório da Cad, a 
Administração Municipal efetue extensa avaliação das causas geradoras das 
contingências ali comentadas, visando à implementação de controles eficientes na 
área administrativa das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - 
Responsáveis: Controlador-Geral do Município e todos os Diretores Presidentes das 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

27) Que a Administração Municipal faça nova avaliação do processo de elaboração, 
execução e controle do orçamento das Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista. - Responsáveis: Controlador-Geral do Município, Secretário 
Municipal de Fazenda, Chefe de Gabinete do Prefeito e todos os Diretores 
Presidentes das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

28) Que se evitem distorções, conforme apontado nos subitens 2.1.3, 6.1.1 e 6.1.5.1 do 
relatório da Cad, no tocante à receita prevista e arrecadada. - Responsáveis: 
Secretário Municipal de Fazenda e Chefe de Gabinete do Prefeito; 
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29) Considerando a falta de informações para o estudo da viabilidade da abertura de 
créditos adicionais por excesso de arrecadação, que sejam enviados a esta Corte de 
Contas, sempre que houver a publicação de decreto autorizando a abertura de 
créditos adicionais por excesso de arrecadação, documentos comprovando o referido 
excesso, entre eles a memória de cálculo, a previsão e a arrecadação orçamentária 
mensal e, sempre que possível, a tendência para o exercício. - Responsáveis: 
Controlador-Geral do Município, Chefe de Gabinete do Prefeito e Secretário Municipal 
de Fazenda; 

30) Que seja implementado um controle efetivo sobre os projetos beneficiados por 
incentivos culturais, visando evitar a ocorrência das impropriedades relacionadas no 
subitem 10.3 da Cad. - Responsáveis: Secretário Municipal das Culturas e 
Controlador-Geral do Município; 

31) Que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os Relatórios de Auditoria Interna, 
nos termos do que consta nos arts. 37, inciso II, alínea "c" e 38, inciso III da 
Deliberação n.º 34/83. - Responsável: Controlador-Geral do Município; 

32) Que sejam apresentados a esta Corte de Contas esclarecimentos acerca das 
denúncias publicadas no Jornal do Brasil e no O Globo dos dias 15 e 16 do mês de 
maio do corrente ano, a respeito de falta de material nos hospitais municipais, 
principalmente porque, como se constata às fls. 370 deste processo, a Função Saúde 
ocupa o 1 o lugar no consumo de recursos e apresenta uma participação de 19,54% 
do total despendido pela Prefeitura. - Responsável: Secretário Municipal de Saúde; 

33) Que sejam informadas a esta Corte de Contas as razões de não ter realizado na 
Secretaria Municipal de Saúde uma série de projetos e atividades no exercício de 
2003, conforme informa a Cad às fls. 372. Entre tais atividades encontra-se o 
"Programa de Saúde da Família", cujo projeto tem sido bem sucedido em diversos 
países tão pobres ou mais do que o nosso. - Responsável: Secretário Municipal de 
Saúde; 

34) Que sejam informadas a esta Corte de Contas as razões que motivaram sensível 
decréscimo no total de alunos matriculados no ensino fundamental na rede pública, 
conforme demonstra o quadro de fls. 295. - Responsável: Secretário Municipal de 
Educação. 

35) Que na proposta de lei orçamentária anual para 2005, tal como fez para o exercício 
de 2004, o Poder Executivo inclua disposição fixando o mínimo da receita do Imposto 
Sobre Serviços, em percentual, a ser aplicado em incentivo à cultura, como 
estabelecido no § 2º do art. 1º da Lei nº 1.940/1992. - Responsável: Secretário 
Municipal de Fazenda; 

36) Que nas demonstrações contábeis das Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista sejam reparadas as deficiências e imperfeições apontadas no 
subitem 5.2, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.3 da análise da Cad (fls. 313,314,316 e 317).- 
Responsáveis: Controlador-Geral do Município e todos os Diretores Presidentes de 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

37) Que a Secretaria Municipal de Fazenda elabore programas próprios e específicos de 
fiscalização na área do IPTU e do ISS, para execução mediante maior interação dos 
servidores das categorias funcionais Fiscal de Rendas, Fiscal de Atividades 
Econômicas e Controlador da Arrecadação Municipal, cujo desempenho integrado 
repercutirá em aumento da arrecadação. - Responsável: secretario Municipal de 
Fazenda. 
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7.5. INSPEÇÕES 

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2004 
(40/7509/2003), foram realizadas as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR , 

Procuradoria Geral do Município - PGM e Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECT. 

• Abril: Gabinete do Prefeito - GBP e Fundação João Goulart - FJG 
• Maio: Secretaria Especial de Propaganda Publicidade e Pesquisa - SEPROP e 

Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO. 
• Junho: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Empresa Municipal de 

Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE. 
• Julho: Secretaria Especial de Turismo - SETUR e Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
• Agosto: Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO e Secretaria 

Municipal de Fazenda - SMF. 
• Setembro: Secretaria Municipal de Governo - SMG e Controladoria Geral do 

Município do RJ - CGM. 
• Outubro: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR e 

Empresa Municipal de Vigilância - EMV. 
• Novembro: Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS 

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO. 
• Abril: Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-

RIO. 
• Maio: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
• Junho: Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE. 
• Julho: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGC. 
• Agosto: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
• Setembro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
• Outubro: Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGP. 
• Novembro: Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-

ÁGUAS. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Secretaria Municipal de Educação - SME e Fundação Municipal Lar 

Escola Francisco de Paula - FUNLAR. 
• Abril: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e Fundação Planetário 

da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO. 
• Maio: Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE/FUNDAÇÃO RIO e 
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Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME. 
• Junho: Secretaria Municipal das Culturas - SMC e Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Social - FUNDO RIO. 
• Julho: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
• Agosto: Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e Empresa Municipal de 

Multimeios - MULTIRIO. 
• Setembro: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e Secretaria 

Municipal das Culturas - SMC. 
• Outubro: Secretaria Municipal de Educação - SME e Instituto Municipal de Arte e 

Cultura - RIOARTE 
• Novembro: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
• Abril: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ e Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
• Maio: Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Secretaria Especial de Prevenção 

à Dependência Química - SEPDQ. 
• Junho: Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro - CMRJ. 
• Julho: Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI, Secretaria Especial de 

Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA e Fundação Rio Esportes - FRE. 
• Agosto: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
• Setembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS. 
• Outubro: Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE e Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS. 
• Novembro: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 

 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência 

do Município do RJ. - PREVI-RIO. 
• Abril: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ e Instituto de Previdência e 

Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
• Maio: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de Previdência e 

Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
• Junho: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO. 
• Julho: Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
• Agosto: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ e Instituto 

de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
• Setembro: Secretaria Municipal de Administração - SMA e Instituto de 

Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
• Outubro: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO. 
• Novembro: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro 

- PREVI-RIO. 
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6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
• Março: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana - COMLURB. 
• Abril: Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ e 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO. 
• Maio: Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO e 

Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. 
• Junho: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO e 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP. 
• Julho: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana - COMLURB. 
• Agosto: Fundação Parques e Jardins do Município do RJ - FPJ e Fundação 

Jardim Zoológico da Cidade do RJ - RIO-ZOO.  
• Setembro: Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ - CET- RIO e 

Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU. 
• Outubro: Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU e Secretaria Municipal de 

Transportes - SMTR 
• Novembro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
• Março: Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental Desenvolvimento e 

Valorização do Magistério - FUNDEF, Procuradoria Geral do Município do RJ. - 
PGM/FOE, Controladoria Geral do Município - CGM-LRF, Fundo Municipal de 
Saúde - FMS, Fundo Especial de Previdência do Município do RJ. - FUNPREVI e 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF.  

• Abril: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, Empresa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de 
Janeiro - FPJ e Fundação João Goulart - FJG. 

• Maio: Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE, Fundação Rio - F.RIO, 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP e Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social - FUNDO RIO. 

• Junho: Fundo de Conservação Ambiental - FCA, Fundação Planetário da Cidade 
do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, Fundação Rio Esportes - FRE e Fundo 
Municipal de Saúde - FMS. 

• Julho: Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental Desenvolvimento e 
Valorização do Magistério - FUNDEF, Companhia Municipal de Conservação e 
Obras Públicas - RIOCOP, Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO, 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Fundo Municipal 
de Assistência Social - FMAS/ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, Fundo Municipal de Habitação - FMH/Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - FMDU e Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET.  

• Agosto: Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU e Companhia Municipal de Energia e Iluminação - 
RIOLUZ 
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• Setembro: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 
PREVI-RIO/Fundo Especial de Previdência do Mun. do RJ - FUNPREVI, Secretaria 
Municipal de Fazenda - SMF, Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO e 
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR. 

• Outubro: Fundo de Mobilização de Esportes Olímpicos - FMEO, Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Centro de Feiras, Exposições e 
Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A, Fundação Inst. das Águas do 
Município do RJ - RIO-ÁGUAS e Fundação Inst. de Geotécnica do Mun. do RJ - 
GEO-RIO. 

• Novembro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Companhia de 
Engenharia de Tráfego do RJ - CET-RIO, Empresa Municipal de Vigilância - EMV, 
Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental Desenvolvimento e Valorização do 
Magistério - FUNDEF, Fundo Municipal de Saúde - FMS e Empresa Municipal de 
Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE. 

 
COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias 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 nas Inspeções 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, esta SCE passou 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 nossas Inspeções Ordinárias são alicerçadas em um método voltado para 
verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz 
por parte desta SCE. 

 
INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao ano de 2004, destacamos as seguintes: 
      
040/007420/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos -SMTU, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das demonstrações contábeis, verificar a 
sistemática de aplicação de multas, bem como o acompanhamento do seu efetivo 
recolhimento e reconhecimento contábil, efetuando fluxograma e estudando as 
possíveis falhas de controle, verificar a efetividade das obrigações institucionais da 
SMTU, em especial a fiscalização dos permissionários, verificar o atendimento das 
recomendações constantes na Prestação de Contas do Exercício de 2002. 
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COMENTÁRIOS: Algumas impropriedades detectadas - multas baixadas por 
pagamento sem o ingresso do respectivo crédito à SMTU, falta de segurança do 
relatório de contas a Receber, pagamento das despesas sem empenho 
DECISÃO - O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/09/2004.   
 
040/007349/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em setembro/2003.  
OBJETIVOS: Avaliar, através de auditoria operacional, a execução dos projetos 
Felizidade, Gol de Placa, Viva Vôlei e Navegar. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante questionou: 1) Divergência na planilha de 
custos; 2) Valor da taxa de administração; 3) Fiscalização dos projetos; 4) 
Implantação dos núcleos; 5) Salários dos coordenadores e supervisores, além da 
carga horária dos últimos e dos profissionais nos núcleos ; 6) Comprovação de 
pagamento dos impostos; 7) Despesas com o Projeto Gol de Placa; 8) Prestação de 
contas de julho/2003; 9) Registro profissional dos professores; 10) Falta de 
instrumento formal do Projeto Navegar e do Projeto Viva Vôlei; 11) Divergência entre 
o nº de núcleos e o nº de professores.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
03/03/2004. 
 
040/007205/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras - SMO/CGC, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos contratos de terceirização de mão-de-obra. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante apontou as seguintes impropriedades: 1) 
Terceirização de mão-de-obra com relação de pessoalidade e subordinação entre os 
empregados das contratadas e a SMO; 2) Omissão do engenheiro responsável na 
direção dos trabalhos e no local de serviços; 3) Subcontratação sem anuência da 
administração; 4) Inadimplência das contratadas em relação às obrigações 
trabalhistas e previdenciárias; 5) Indícios de irregularidades nas medições; 6) Erros 
detectados nas medições referentes aos Termos de Permissão de Uso. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado. 
 
040/007089/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado, bens móveis, sistema descentralizado de 
pagamento, análise processual, execução de termos e pendências. 
COMENTÁRIOS: Foram apontadas as seguintes impropriedades: 1) realização de 
despesas sem prévio empenho (processo 06/501.263/99); 2) percentual de garantia 
contratual em desacordo com o disposto no art. 457, III, do RGCAF (processo nº 
06/501.054/01); 3) no Pólo Gastronômico de Guaratiba não consta no processo 
referência ao licenciamento ambiental; 4) no Centro Cultural João Saldanha, 
constatou-se descompasso entre a medição e pagamento de bens; 5) na Casa de 
espetáculos Circo Voador, a equipe verificou divergência na carga horária de vários 
profissionais.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/04/2004. 
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040/006823/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO/CGP, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação in loco da execução de contratos e do Sistema 
Descentralizado de Pagamento. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006821/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - Rioarte, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação dos valores repassados à Rede Municipal de Teatros, bens 
móveis e almoxarifado. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/006539/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificar metodologias de previsão, revisão e atualização das rubricas 
de receitas ao longo do exercício, as aplicações financeiras e a Dívida Pública 
Renegociada. 
DECISÃO:O processo foi mantido em diligência na Sessão de 13/09/2004. 
 
040/006263/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FUNPREVI, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a arrecadação de receitas, a realização de despesas e a evolução do 
patrimônio do FUNPREVI neste segundo ano de operações. 
COMENTÁRIOS: Algumas recomendações geradas: 1) Participação da SMA, 
juntamente com o PREVI-RIO, no processo de transmissão dos dados para os atuários, 
contribuindo para uma melhor estimativa dos custos ou sinalizar para uma necessidade 
efetiva de recadastramento dos servidores; 2) Face às 2.099 matrículas em atraso no 
pagamento de prestações dos empréstimos imobiliários, providenciar levantamento da 
situação, cientificar devedores e estudar procedimento e forma de cobrança. 
DECISÃO:O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/006170/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos termos, almoxarifado, bens móveis e execução 
contratual. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE solicitou que a SMH esclarecesse: 1) O excesso de horas 
trabalhadas no item "serviços técnicos"; 2) O não cumprimento do cronograma; 3) O 
aumento ocorrido nos itens de transporte de material; 4) Esclarecimentos quanto a 9ª 
medição do valor total para o item "terraplanagem" de R$ 265.857,49 e o valor pago 
verificado na planilha de medição de R$ 298.154,38; 5) As divergências entre as 
listagens do SISBENS e os laudos de inventário em algumas unidades. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 10/11/2004. 
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040/005821/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em junho/2003. 
OBJETIVOS: Auditoria nos Contratos da RIOURBE, tendo sido selecionados 
contratos de obras emergenciais na área da saúde e educação e dois contratos por 
concorrência, a fim de se verificar a execução dos mesmos. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerida a baixa em diligência do relatório para que a 
jurisdicionada:1) retifique o quantitativo da metragem da área construída que serviu 
de base de cálculo para os itens projeto estrutural e estrutura metálica; 2) avalie o 
parâmetro utilizado na memória de cálculo do item tapume de vedação; 3) justifique a 
medição do barracão fora do local de intervenção. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 31/05/2004. 
 
040/005695/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial da 
Terceira Idade - SETI, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Verificar, dentre outros itens, processo relativo à licitação na modalidade 
de convite, dispensa e inexigibilidade, adiantamentos, sistema descentralizado de 
pagamentos, bem como avaliação dos controles relativos ao Almoxarifado e Bens 
Móveis, em confronto com a legislação vigente. 
COMENTÁRIOS: A Comissão em seu relatório destaca que parte do trabalho não 
pode ser executado, em virtude da Secretaria encontrar-se sob Auditoria Interna da 
Controladoria Geral do Município, além de estar em andamento a Tomada de Contas 
Especial. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2004. 
 
040/005332/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda - MULTIRIO, em agosto/2003. 
OBJETIVOS:Verificação do almoxarifado e bens móveis. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/005330/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FUNDEF, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Contribuir para uma melhor utilização dos recursos públicos, por meio da 
implementação de recomendações e oportunidades de melhoria decorrentes de auditoria de 
desempenho de natureza operacional, tendo sido escolhido como objeto o Programa 
Municipal de Informática Educativa. 
COMENTÁRIOS: Algumas recomendações/oportunidades de melhoria geradas:1) 
Desenvolver indicadores de desempenho para o monitoramento do programa; 2) Esclarecer o 
motivo da demora para que os laboratórios já concluídos desde dezembro/2002 e equipados 
com micros não se encontrem ainda em operação; 3) Incluir na minuta contratual, cujo objeto 
seja a locação de micros, cláusula que estipule o prazo máximo de reposição de 
equipamentos. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
28/01/2004  
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040/005165/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro - CMRJ, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Verificar, dentre outros itens, processos relativos aos termos não 
remetidos a esta Corte, por força da Deliberação TCM 127/99, avaliação dos 
controles relativos ao Almoxarifado e Bens Móveis, em confronto com a legislação 
vigente, bem como os problemas observados na inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS: A Comissão avaliou a execução de alguns contratos selecionados, 
por amostragem, em função do valor e da importância dos serviços. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/12/2004. 
 
040/004697/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Análise e execução de convênios suas respectivas prestações de 
contas e verificação de bens móveis. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/11/2004. 
 
040/004552/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em junho/2004. 
OBJETIVOS: Verificação de contratos do Projeto Rio Cidade II, cujas obras foram 
concluídas e receberam aceitação provisória e/ou definitiva. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas diversas impropriedades, dentre as quais 
destacaram-se: 
a) Rio Cidade Ramos e Rio Cidade Grajaú - retificação dos Laudos de Vistoria uma 
vez que as obras não foram integralmente executadas; 
b) Rio Cidade Haddock Lobo - item IP01584 (Poste de aço reto) - quantidade medida: 
59 unidades; quantidade verificada "in loco": 43 unidades; 
c) Rio Cidade Bangu, Irajá e Haddock Lobo - necessidade de adequação do "As Built" 
reproduzindo o que foi executado na obra; 
d) Rio Cidade Ramos - não elaboração do "As Built". 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/004347/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em maio/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado, bens móveis, sistema descentralizado de 
pagamento, análise processual, execução de termos e pendências. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerida a manutenção de diligência a fim de que a 
jurisdicionada informe se já foi obtida a licença de operação, encaminhando cópia ao 
Tribunal de Contas, ou, em caso negativo, que encaminhe cópia da solicitação 
enviada ao órgão competente. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 01/12/2004. 
 
040/004231/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
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RIOCOP, em junho/2003 
OBJETIVOS: Avaliar a evolução do processo de liquidação, o impacto das ações 
desenvolvidas e o acolhimento das determinações/recomendações do TCMRJ.  
COMENTÁRIOS: Algumas constatações/solicitações:1) O processo de liquidação a 
que está submetida a RIOCOP, vem remetendo a empresa a deterioração total do 
seu patrimônio e, conseqüentemente, do investimento que a empresa representa para 
o Erário Municipal; 2) A corrosão patrimonial não está apresentada em suas 
demonstrações contábeis, posto que o seu sistema contábil apresenta-se altamente 
deficiente e carente de ajustes imediatos; 3) Informar se o Município impetrou ação 
judicial contra o Estado em relação às dívidas geradas enquanto a RIOCOP esteve 
sob gestão daquele Ente e/ou para ressarcimento dos danos causados. 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/03/2004. 
 
040/004036/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Rio e no Instituto 
Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE, em maio/2004. 
OBJETIVOS: Análise dos processos de apoio financeiro e respectivas prestações de 
contas. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas imperfeições nas prestações de contas de alguns 
apoios financeiros. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/09/2004. 
 
040/003963/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em maio/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a execução operacional dos Convênios celebrados com a 
Federação de Basquetebol/RJ e Federação Aquática/RJ, nas unidades do Município. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante levantou questões de extrema relevância, 
no que tange a divergência entre as relações de pessoal que prestam serviços 
através de cooperativas nas Vilas Olímpicas, em confronto com os Planos de 
Trabalho previstos nos Convênios. A matéria abordada na Inspeção, foi objeto de 
questionamento pela Câmara Municipal do RJ, através da Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída pela Resolução n° 963/2003, com a finalidade de apurar 
irregularidades nos Convênios pactuados pela SMEL. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/11/2004. 
 
040/003897/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda - MULTIRIO, em maio/2003. 
OBJETIVOS:Análise de processos, fundo fixo e execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 25/10/2004. 
 
040/003896/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro, em abril/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos, execução de termos, almoxarifado e bens 
móveis. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/03/2004. 
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040/003685/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação- SME, em março/2004. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral (incluindo fornecimento e pagamento de 
merenda escolar), visitas às creches e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Foi destacado pela comissão o item que trata da verificação de 
denúncias sobre a merenda escolar veiculadas pela imprensa. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
23/08/2004. 
 
040/003515/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Dependência Química - SEPDQ, em maio/2004. 
OBJETIVOS: Verificar, dentre outros itens, processos relativos à licitação na 
modalidade de convite, dispensa e inexigibilidade, adiantamentos, concessão de 
diárias, bem como avaliação dos controles relativos ao Almoxarifado e Bens Móveis, 
em confronto com a legislação vigente. 
COMENTÁRIOS: A Comissão procurou avaliar as atividades desenvolvidas pela 
Secretaria, visando verificar a efetividade das ações desenvolvidas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/003503/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVIRIO) e 
no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), em 
março/2003. 
OBJETIVOS: Analisar os demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal e verificar se as impropriedades observadas na inspeção anterior foram 
sanadas, subsidiando, assim, o exame da Prestação de Contas do Prefeito. 
COMENTÁRIOS: Conselhos de Administração e Fiscal do PREVI-RIO não 
constituídos. Registro não individualizado das contribuições dos servidores e dos 
extratos individualizados anuais de prestação de contas. Informações divergentes no 
demonstrativo enviado ao Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS 
referente ao último bimestre de 2002. 
DECISÃO:O processo foi arquivado na Sessão de 14/04/2004. 
 
040/003493/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO), em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificação dos sistemas de informação oferecidos pela IPLANRIO aos 
outros entes do Município, apresentando, também, seus principais aspectos e 
evolução; Observar a apresentação da missão e dos objetivos da empresa, bem 
como coletar informações a respeito do Sistema Municipal de informática, do qual a 
IPLANRIO é a entidade central; Realizar exame contábil limitado a programa 
desenvolvido quando da análise dos balancetes mensais, encaminhados pela 
jurisdicionada a esta Corte. 
COMENTÁRIOS: Contas a receber e a pagar antigas, falta de clareza no valor a 
receber do Tesouro, autuação pelo INSS. 



JANEIRO-DEZEMBRO/2004 

41 
 

 

DECISÃO:O processo foi arquivado na Sessão de 05/04/2004. 
 
040/003469/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em abril/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho do Programa de Saúde da Família da Secretaria 
Municipal de Saúde, com relação aos aspectos operacionais, de eficácia, eficiência e 
efetividade. 
COMENTÁRIOS: Dar continuidade ao esforço desenvolvido por esta Inspetoria, no 
sentido de consolidar os novos procedimentos voltados para Auditoria de 
Desempenho e Avaliação de Programas, conforme iniciado no Projeto Remédio em 
Casa, da Secretaria Municipal de Saúde (processo 40/6594/02). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/11/2004. 
 
040/003421/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e 
Jardins- FPJ, em abril/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Programa de Educação Ambiental na 
Fundação Parques e Jardins e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
COMENTÁRIOS: A inspeção faz parte de um projeto de realização de auditorias na 
área ambiental visando contribuir para a melhoria do desempenho dos órgãos 
jurisdicionados, assim como para a melhor utilização dos recursos públicos, por meio 
da implementação de recomendações e oportunidades de melhoria decorrentes de 
auditoria de natureza operacional conduzida pela Inspetoria. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão de 20.12.04. 
 
040/003395/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em abril/2004. 
OBJETIVOS: Análise dos processos referente ao Fundo Municipal de Assistência 
Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança. 
COMENTÁRIOS: Foram apontadas algumas imperfeições na análise dos processos 
referente ao Fundo Municipal de Assistência Social. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/09/2004. 
 
040/003197/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em abril/2004.  
OBJETIVOS: Verificar a execução operacional dos contratos firmados através de 
licitação; Analisar os instrumentos nas modalidades convite, dispensa, inexigibilidade 
e outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 127/99; os valores empenhados, 
liquidados, bem como pagamento de faturas, conforme orçamento aprovado para o 
órgão; os processos referentes à concessão e prestação de contas dos 
adiantamentos; Inspecionar os almoxarifados, segundo a Resolução CGM nº 365/01; 
Verificar o controle dos bens móveis; Avaliar os problemas detectados em inspeções 
anteriores, com identificação das soluções implantadas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/09/2004. 
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040/003062/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/2003. 
OBJETIVOS: Os procedimentos de auditoria aplicados tiveram como objeto o 
levantamento de fatos relevantes ocorridos no exercício de 2003, relativos à Dívida 
Ativa, Dívida Pública, Receitas Transferidas, IPTU, ITBI e ISS.  
COMENTÁRIOS: Algumas constatações: Necessária realização de um trabalho de 
investigação, face à possibilidade do montante da dívida ativa estar superavaliado, a 
fim de apurar seu real valor e, se for o caso, constituir uma Provisão Para Perdas 
Prováveis na Realização, conforme o Princípio da Prudência, estabelecido na 
Resolução n.º 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade e no Princípio da 
Transparência. 
DECISÃO - O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/08/2004. 
 
040/003032/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em abril/2004. 
OBJETIVOS: Análise do sistema descentralizado de pagamento, bens móveis, 
execução dos termos e análise processual. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão 08.09.2004. 
 
040/002975/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
RIOCENTRO, em dezembro/2003. 
OBJETIVOS:Levantamento das atividades realizadas pela entidade, do sistema 
contábil e de controles internos adotados, verificando sua adequação, efetividade e 
continuidade. Pesquisar fatos relevantes relativos aos aspectos operacional, 
financeiro, contábil e administrativo.  
COMENTÁRIOS: Algumas constatações:Utilização de Bem Público após o término do 
Termo de Permissão de Uso, apólices de seguro do ativo imobilizado desatualizadas, 
etc. 
DECISÃO - O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/08/2004. 
 
040/002732/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em março/2004. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações; bens móveis; almoxarifado; 
execução de contratos; pendências/regularização de impropriedades apontadas em 
inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS: Verificou-se: a) não cumprimento do disposto no art. 51, § 4º, da Lei 
nº 8666/93; b) contratação de serviços cujo valor pago durante o período de prestação 
dos mesmos ultrapassa o limite estabelecido para casos de dispensa (art. 24,II); c) 
notas fiscais sem as respectivas atestações. Apresentadas recomendações com a 
finalidade de aprimorar procedimentos e práticas do órgão. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 13/12/2004.   
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040/002636/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado e bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Foi questionada o atraso na instalação dos aparelhos de 
videocassete e DVD, recomendando, ainda, um controle mais efetivo dos bens 
móveis. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 09/06/2004. 
 
040/002631/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/despesas relativas ao Reveillon 
2002/2003, organizado pela RIOTUR. 
COMENTÁRIOS: Retorno da 2ª diligência, determinada em 01.12.2003, sendo 
requeridos esclarecimentos complementares sobre: a) base para determinar o aporte 
da RIOTUR no evento; b) apresentação de prestação de contas referente aos 
recursos concedidos pelos patrocinadores (R$ 1.750.000,00), a fim de comprovar a 
necessidade de participação do Poder Público no montante estabelecido no contrato 
e aditivos (R$ 1.500.000,00). 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 30/06/2004. 
 
040/002579/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em março/2004. 
OBJETIVOS: Almoxarifado, bens móveis, avaliação de processos em geral, execução 
de termos e sistema descentralizado de pagamento. 
COMENTÁRIOS: A equipe constatou a insuficiência de funcionários terceirizados 
trabalhando nas Moradias na modalidade "República' e também imperfeições 
detectadas na análise dos termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/07/2004. 
 
040/002541/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria de Fazenda, em maio/2002. 
OBJETIVOS: Identificar as causas das variações ocorridas durante o Exercício de 
2001 nas principais rubricas de receita, a fim de subsidiar o exame das Contas do 
Prefeito.  
COMENTÁRIOS: Inexistência de rotina formal de documentação, através de relatórios 
gerenciais comentados, do comportamento da arrecadação feita individualmente por 
cada Coordenadoria. Existência de mais de 2000 processos na Superintendência do 
Tesouro em que os contribuintes alegam ter feito os pagamentos devidos, sendo 
alguns há quase duas décadas. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado em Sessão de 28/04/2004. 
 
040/002150/2001 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em maio/2001. 



TCMRJ 

44 
 
 

OBJETIVOS: Análise de processos, suprimento de fundos e contabilidade. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 22/09/2004. 
 
040/002031/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda, enfocando a dívida pública, em março/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos referentes às operações de crédito, as rotinas 
de acompanhamento da evolução do saldo da dívida e as rotinas para a contratação 
de operação de crédito.  
COMENTÁRIOS: Não cumprimento das metas fiscais e não pagamento de parcelas 
da dívida renegociada junto à União, apesar da previsão no Cronograma de 
Desembolso. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 24/05/2004 
 
040/001734/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto das 
Águas - RIO-ÁGUAS, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Programa Esgotamento Sanitário 
COMENTÁRIOS: Foi verificado:1) que as metas físicas constantes no PPA não são 
previstas no orçamento, representando apenas intenções do órgão, podendo ou não 
ser cumpridas; 2) que de acordo com a Planilha de Execução Orçamentária e Física 
dos Contratos, as metas previstas são ajustadas, por contrato, pelas metas 
realizadas; 3) que a Caixa Econômica Federal (órgão financiador) decidiu que, face à 
diferença entre os valores financiados e liberados e a execução física, só 
desembolsará recursos no final do Programa. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório para o órgão jurisdicionado - Sessão 
de 28/06/2004. 
 
040/001623/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município, enfocando os precatórios, em março/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a adequação do registro e pagamento dos precatórios judiciais 
referentes ao Orçamento de 2001 das Entidades de Direito Público Municipal em 
relação ao que está previsto na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a adequada inclusão no Orçamento de 
2002 dos precatórios judiciais emitidos pelos tribunais competentes.  
COMENTÁRIOS: O TCMRJ sugeriu a remessa do relatório à Procuradoria Geral do 
Município para que efetuasse o levantamento da contingência em relação à não 
atualização dos precatórios, e o devido recolhimento da contribuição previdenciária, 
no que foi atendido. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 09/06/2004.  
 
040/000662/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
RIOTUR, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a adequação das Demonstrações Contábeis da RIOTUR ao 
previsto na Lei 6.404/76.  
COMENTÁRIOS: Algumas constatações - Existência de Executivo Fiscal ajuizado 
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pelo Município do Rio de Janeiro, visando receber o ISS incidente sobre as receitas 
de venda de ingressos de Carnaval e sobre as receitas de venda de credenciais, no 
período descontínuo de 1985 a 1990. Não conciliação mensal da conta Contas a 
Receber com os registros.Sugestão para analise da possibilidade de ser pedida 
restituição do montante relativo ao IRRF sobre operações financeiras e PIS/PASEP. 
 DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/04/2004. 
 
040/000579/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise processual, execução de termos e verificações operacionais na 
Gerência de Licenciamento de Jazidas pertencente à estrutura da Fundação.  
COMENTÁRIOS: Foi sugerida a baixa em diligência para que a jurisdicionada 
uniformize os procedimentos quanto ao preenchimento do livro de ocorrências pela 
adjudicatária, observando as determinações contidas nos artigos 31 e 32 da 
Resolução 169/80, considerados relevantes para efeito de controle, tais como: 
marcação de horário de início e o término da jornada de trabalho (art. 32, XIV), 
registro de pessoal com a anotação da função e da quantidade de funcionários (art. 
32, XV) e dos equipamentos utilizados diariamente (art. 32,XVI), além de outras 
recomendações. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 20/10/2004. 
 
040/000538/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na RIOLUZ, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Progr. de Ilum. Publ. 
COMENTÁRIOS: Foi recomendado ao órgão a observação dos seguintes pontos, 
visando a melhoria do programa:1) que se observe o cumprimento do art. 59, inc.I, da 
Lei Complementar nº 101/2000, no tocante as metas estabelecidas na LDO e no 
planejamento orçamentário do período 2001/2004; 2) que sejam adotadas 
providências para potencializar o atendimento da 6ª GR-Zona Oeste; 3) que se 
programe a atualização dos sistemas informatizados; 4) que seja introduzido o 
planejamento anual do programa; 5) que se evite a prática de compra de material por 
dispensa de licitação, com perda de economia de escala; 6) que se considere a 
previsão de treinamento permanente para os funcionários; 7) que se observe a razão 
do aumento de número de reclamações.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
12/04/2004.  
 
040/000435/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos procedimentos e rotinas administrativas praticadas pela 
SMDS, junto aos Conselhos Municipais de Direito, almoxarifado e execução dos 
convênios. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE sugeriu a manutenção da diligência objetivando maiores 
esclarecimentos. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 09/02/04. 
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040/000389/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar os procedimentos referentes à contratação da empresa Prolav 
Serviços Técnicos Ltda para prestação de serviços de lavagem de roupas 
hospitalares; execução operacional dos contratos referentes à prestação dos serviços 
de lavanderia hospitalar; os procedimentos referentes à prestação de serviços de 
oxigenoterapia domiciliar contínua - provenientes de decisão judicial.  
COMENTÁRIOS: Foram detectadas várias insuficiências associadas a infra-estrutura, 
tais como: Ausência de equipamentos de proteção individual, esquecimentos de 
objetos estranhos nas roupas sujas, máquinas danificadas, falta de material, lavagem 
de roupas em desacordo, na UISAV, com as normas técnicas e imperfeições 
encontradas nos procedimentos referentes a oxigenoterapia domiciliar.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/04/2004. 
 
040/000187/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FUNDEF, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a correta contabilização e emprego dos recursos vinculados.  
COMENTÁRIOS: Algumas recomendações/solicitações: 1) Informar como são 
avaliados, fiscalizados e custeados (fontes) os serviços de ronda escolar; 2) Em face 
da sensível redução no nº de matriculados no ensino fundamental, solicitou-se 
informações sobre as causas, a capacidade da rede, atendimento de demanda e 
regiões com problemas de vagas; 3) Informar, quanto as pendências entre 
SME/CEDAE, o valor dos débitos, medidas para regularização, bem como 
providências para reaver valores pagos pela SME a maior e/ou por serviços não 
prestados; 4) Esclarecer/regularizar a aplicação de recursos do FUNDEF em 
despesas que deveriam ser custeadas por outras fontes. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
29/03/04. 
 
040/000186/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o cálculo, contabilização e recolhimento dos tributos: INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS e Imposto de Renda sobre o Lucro (LALUR); analisar 
diversas contas; verificar as ações judiciais da companhia com a respectiva 
contabilização na provisão para contingências fiscais; verificar as pendências, 
referentes ao Relatório da Auditoria Geral, e as pendências solicitadas pela 6º IGE. 
COMENTÁRIOS: Desaparecimento de ativos, necessidade de melhor controlar os 
tributos, créditos não identificados de R$38.646,72, necessidade de dados para 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, necessária a cobrança 
de R$ 1.546.899,06 do INSS. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 10/11/2004. 
 
040/000143/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em novembro/2003. 
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OBJETIVOS: Análise de contratos, convênios, execução de termos, bens móveis, 
almoxarifado e suprimento de fundos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/03/2004. 
 
040/000142/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos incluindo convênios com recursos do FNDE e 
execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/12/2004. 
 
040/000100/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos (notadamente os referentes a rede de teatros), 
bens móveis e almoxarifado. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em 12/04/2004. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Vigilância - EMV, em novembro /2004. 
OBJETIVOS: Examinar os procedimentos relativos à apuração e ao recolhimento de 
impostos e contribuições. 
OBSERVAÇÃO : Relatório de Inspeção em elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Artes Gráficas - EMAG, em novembro /2004. 
OBJETIVOS: Examinar os procedimentos relativos à apuração e ao recolhimento de 
impostos e contribuições. 
OBSERVAÇÃO : Relatório de Inspeção em elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Saúde- FMS, em novembro / 2004. 
OBJETIVOS: Verificar e avaliar a sistemática do Programa saúde da Criança 
OBSERVAÇÃO : Relatório em elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana- COMLURB, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Programa de Coleta Seletiva. 
COMENTÁRIOS: A inspeção faz parte do projeto de realização de auditorias na área 
ambiental visando contribuir para a melhoria do desempenho dos órgãos 
jurisdicionados, assim como para a melhor utilização dos recursos públicos, por meio 
da implementação de recomendações e oportunidades de melhorias decorrentes de 
auditoria de natureza operacional conduzida pela Inspetoria. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, em novembro/2004 
OBJETIVOS: Verificar as prestações de contas referentes aos apoios financeiros 
esportivos realizados no exercício de 2004. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o programa municipal de saúde mental e identificar os 
procedimento de faturamento ao SUS nas CAPs. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar operacionalmente as Unidades de Atenção Básica da Rede 
Municipal de Saúde. Identificar capacidade ociosa de produção de consultas na rede. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no FUNDO RIO, em 
setembro/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Programa "Dando Asas ao Futuro". 
OBSERVAÇÃO: A equipe de Inspeção encontra-se no Órgão. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Energia e Iluminação - RIOLUZ, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação de termos oriundos do Programa Eletricista Comunitário, de 
duas obras civis e de Termos de Permissão de Uso. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos e obras dos Programas: Esgotamento 
Sanitário e Controle/Prevenção de Enchentes. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Avaliação do Programa Conservando Escolas. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento da despesa e realização de licitações; ativos financeiros; ativos 
patrimoniais, execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - SMG, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação geral; procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações; ativos patrimoniais; execução 
de contratos; pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeção 
anterior. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Controladoria Geral do 
Município - CGM, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações; ativos patrimoniais; execução 
de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Renda - SMTBR, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria de Desempenho visando verificar e avaliar os procedimentos 
utilizados e os resultados alcançados pela execução do Projeto "Com Licença Eu Vou 
à Luta", desenvolvido pela SMTBR em parceria com as ONGs ECOS - Espaço, 
Cidadania e Oportunidades Sociais e IBAM - Instituto Brasileiro de Administração 
Governamental. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
 
INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2004, 
destacamos as seguintes: 
      
CMR/005615/2003 
Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Hospital Municipal 
Cardoso Fontes, em janeiro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a aplicação dos recursos do SUS, as condições estruturais do 
Hospital, a execução contratual de serviços continuados, equipamentos sem 
cobertura contratual, o atual quadro de recursos humanos e o fornecimento de 
materiais e medicamentos.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitadas informações sobre: a atual distribuição dos 
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setores envolvendo a UPE e UPI; projetos específicos para adequação dos 
elevadores na UPI; providências quanto à deficiência no abastecimento de água; 
esclarecimentos quanto às propostas de investimentos; falta de recursos humanos e 
de manutenção predial; equipamentos sem contrato de manutenção, bem como sobre 
medicamentos não fornecidos à unidade e outros comprados que não constam do 
Sistema de Registro de Preços.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao Órgão jurisdicionado - Sessão de 
24/05/2004.   
 
CMR/003259/2004 
Inspeção Extraordinária realizada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em 
novembro/ 2004. 
OBJETIVOS: Apuração de indícios de irregularidades apontadas pelos relatórios de 
fiscalização elaborados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro e encaminhados à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
040/007140/2002 
Inspeção Especial realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o Convênio nº 524/02, assinado entre a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS e a Associação Comitê Rio da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, objetivando a reforma estrutural do Galpão 
Pedro II, para execução do Projeto "Armazém de Cultura e Cidadania". 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 02/02/2004. 
 
040/006486/2002 
Inspeção Especial realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Esclarecer o processo de contratação da empresa Dream Factory 
Comunicações e Eventos S/A, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8666/93, para 
organização, promoção e execução de apresentação do artista Roberto Carlos, em 
novembro/2002. 
COMENTÁRIOS: Buscou-se analisar o evento sob o ponto de vista operacional e de 
custos; esclarecer questionamentos do voto nº 106/2003-MA, bem como comparar os 
custos dos serviços contratados com os custos do mercado e/ou outros eventos 
realizados pela RIOTUR.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/06/2004. 
OBSERVAÇÃO: Recomendação para que a RIOTUR evite realizar dispensas de 
licitações por imposição de artistas contratados, especialmente quando o evento for 
objeto de transmissão televisiva, com espaços publicitários vendidos na forma do 
mercado, proporcionando lucros apenas a terceiros, sem sua participação. 
 
040/006101/2002 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Hospital Municipal Salgado 
Filho, em novembro e dezembro/2002.  
OBJETIVOS: Verificar a falta de profissionais das áreas de saúde e de manutenção 
de equipamentos, em especial, no setor de emergência, que estariam 
comprometendo a qualidade dos serviços prestados. 
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COMENTÁRIOS: Foram verificadas diversas insuficiências associadas a infra-
estrutura da unidade, tais como: falta de pessoal na área médica, equipamentos sem 
contrato de manutenção, deficiências na refrigeração do Centro Cirúrgico e demora 
na realização de exames essenciais de arterioscopia. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/08/2004. 
 
040/006053/2004 
Inspeção Especial realizada em conjunto entre a 7a. Inspetoria Geral e a 4a. 
Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em junho/2004. 
OBJETIVOS: Apurar: quantos contratos foram assinados sem prévio empenho e as 
razões desta impropriedade; quem autorizou a assinatura destes contratos e se o 
orçamento da SMS para os exercícios de 2003 e 2004 permitia a celebração destes 
instrumentos. 
COMENTÁRIOS: No que concerne às informações colhidas pela 4a. Inspetoria, os 
dados originaram-se nos sistemas de informação internos e nas inspeções. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005349/2004 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Apurar quantos contratos foram assinados nos últimos 2 (dois) anos 
com dispensa de licitação, sob a justificativa de ter caráter emergencial; se os 
serviços objeto desses contratos emergenciais não foram objeto de licitação realizada 
nos termos da Lei 8.666/93 e verificar se a SMS está realizando inquérito 
administrativo para apurar o ocorrido. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003427/2003 
Inspeção Especial realizada em conjunto entre a 7a. Inspetoria Geral e a 4a. 
Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Apurar quantos contratos de fornecimento de alimentação foram 
rescindidos; qual o real motivo para o atraso das obrigações; se os contratos 
rescindidos foram devidamente liquidados; se há reserva orçamentária para fazer face 
às novas contratações com base na dispensa de licitação; se há autorização de 
despesa e empenho para as novas contratações; se os orçamentos aprovados para 
os anos de 2003 e 2004 permitiam que a SMS firmasse compromisso para prestação 
de serviços alimentícios a diversas unidades hospitalares, dentre outras informações . 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Especial realizada por uma comissão formada por técnicos da 4ª e 7ª 
Inspetorias e CAD, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em agosto/2004. 
OBJETIVOS: Examinar o empenhamento das despesas e suas autorizações, 
cotejando com o orçamento aprovado para os exercícios de 2003 e 2004. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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7.6. 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 nº 127 de 10 de junho de 
1999: 

 

Art. 1º - Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo Município, deverão 
encaminhar ao Tribunal de Contas do Município: 

I - dentro de três dias úteis a contar da publicação do aviso (Lei 
federal nº 8.666/93, art. 21), cópia dos editais de licitação por 
concorrência, acompanhados de cópia das respectivas 
publicações no Diário Oficial do Município e em jornal diário de 
grande circulação no Estado e no Município, e de toda a 
documentação que lhes diga respeito, inclusive minuta do 
contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela 
assessoria jurídica do órgão ou entidade; quando se tratar de 
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou 
garantidas por instituições federais, deverá também ser enviada 
cópia da publicação do aviso no Diário Oficial da União; 

 

 

 

 

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a 
editais analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro 
de 2004. 
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Quadro 8. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 

 

 

 

 

 

 

Sigla Ó r g ã o Quant .

R I O U R B E Empresa Mun ic ipa l  de  Urban ização 2 0 2

S M S Secretar ia  Munic ipal  de Saúde 8 3
S M H Secretar ia  Munic ipa l  de Habi tação 2 3
G B P Gabinete  do Prefe i to 2 1
S M O Secretar ia  Munic ipa l  de Obras e Serv iços Públ icos 1 9
S M A Secretar ia Munic ipal  de Administ ração 1 7

M U L T I R I O Empresa  Mun ic ipa l  de  Mu l t ime ios  L tda 1 4
CET-RIO Companh ia  de  Engenhar ia  de  Trá fego 1 3

S M T R Secretar ia  Munic ipa l  de Transpor tes 1 2
S M E L Secretar ia  Munic ipa l  de Espor tes  e  Lazer 1 1
C O M L U R B Companhia  Munic ipa l  de  L impeza Urbana 9

S M A C Secretar ia  Munic ipal  de Meio Ambiente 9
IPLANRIO Empresa Munic ipa l  de In formát ica S/A. 8

R I O L U Z Companhia  Munic ipa l  de Energ ia  e  I luminação 8
S M F Secretar ia Munic ipal  de Fazenda 7
R I O A R T E Inst i tu to Munic ipal  de Ar te e Cul tura 5
Guarda  Mun i c i pa l Empresa Munic ipa l  de  V ig i lânc ia  S/A 4
P G M Procurador ia  Gera l  do Munic íp io  do RJ 4

R I O - Z O O Fundação Jard im Zoo lóg ico  da  C idade R io  de  Jane i ro 4
S M A S Secretar ia  Munic ipal  de Assis tência Socia l 3

S M G Secretar ia  Munic ipa l  de Governo 3
E M A G Empresa  Mun ic ipa l  de  Ar tes  Grá f i cas  S /A 2
F P J Fundação Parques e  Jard ins 2

F J G Fundação João Gou la r t 1
FRE Fundação  R io  Espor tes 1

RIO-ÁGUAS Fundação Ins t i tu to  das  Águas  do  Mun ic íp io  -  RJ 1
S M E Secretar ia  Munic ipa l  de Educação 1

4 8 7Tota l

SMS
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RIOURBE
42%

SMH
5%

SMO
4%

GBP
4%

SMA
3%

MULTIRIO
3%

SMEL
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15%
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Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste ano pelo Plenário: 
      
040/004188/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 6505, com fornecimento e 
instalação de equipamentos totalmente automatizados para a realização dos testes. 
COMENTÁRIOS: Tendo mais uma vez sido submetido ao Plenário após nova análise 
da 7ª Inspetoria, foi determinado para que o órgão promovesse a diminuição do valor 
estimado da licitação em R$ 867.388,20. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 20/12/2004. 
 
040/004188/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 6505, com fornecimento e 
instalação de equipamentos totalmente automatizados para a realização dos testes. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor estimado da licitação na ordem de R$ 
2.982.008,40. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão de 18/08/2004. 
 
040/004042/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2004 da CET-RIO. 
OBJETO: Contratação para a prestação de serviços de fornecimento de tíquetes a 
serem utilizados nos estacionamentos públicos municipais em áreas abertas. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor estimado da licitação na ordem de R$ 
2.100.787,20. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação, na Sessão de 18/08/2004. 
 
040/004022/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 020/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 6505, exames(testes) 
imunológicos para o diagnóstico de doenças infecciosas, dosagens hormonais, 
marcadores tumorais e outros, com fornecimento e instalação de equipamentos 
somente para os itens de 01 a 07, 12 e 13 da proposta detalhe. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor estimado da licitação na ordem de R$ 
7.614.209,96. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/08/2004. 
 
040/004022/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 020/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 6505, exames(testes) 
imunológicos para o diagnóstico de doenças infecciosas, dosagens hormonais, 
marcadores tumorais e outros, com fornecimento e instalação de equipamentos 
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somente para os itens de 01 a 07, 12 e 13 da proposta detalhe. 
COMENTÁRIOS: Tendo mais uma vez sido submetido ao Plenário após nova análise 
da 7ª Inspetoria, foi verificada a implementação pela jurisdicionada de uma 
diminuição no valor estimado da licitação de R$ 23.093.304,00 para R$ 
13.801.808,40, totalizando a redução de R$ 9.291.495,60, atendendo desta forma à 
diligência determinada por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/12/2004. 
 
040/003594/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2004 da SMS. 
OBJETO: Elaboração do Sistema de Registro de Preços em Ata, para aquisição, com 
empresas interessadas no fornecimento relacionadas na Ata de julgamento, de 
saneantes e correlatos, com o fim de atender à Rede de Saúde do Município do Rio 
de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Tendo mais uma vez sido submetido ao Plenário após nova análise 
da 7ª Inspetoria, foi verificada a implementação pela jurisdicionada de uma 
diminuição no valor estimado da licitação de R$ 8.180.976,00 para R$ 5.925.552,00, 
totalizando a redução de R$ 2.255.424,00, atendendo desta forma à diligência 
determinada por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/003594/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2004 da SMS. 
OBJETO: Elaboração do Sistema de Registro de Preços em Ata, para aquisição, com 
empresas interessadas no fornecimento relacionadas na Ata de julgamento, de 
saneantes e correlatos, com o fim de atender à Rede de Saúde do Município do Rio 
de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor estimado da licitação na ordem de R$ 
1.248.264,00. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/07/2004. 
 
040/000452/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 60/2003 da RIOURBE. 
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva hospitalar na CAP 1.0. 
COMENTÁRIOS: O referido instrumento convocatório foi analisado pela 7ª Inspetoria, 
sendo processo principal do Lote 02/04 - RIOURBE, formado pelo universo de 35 
(trinta e cinco) editais de concorrência pública, tendo todos como objeto a 
manutenção preventiva e corretiva em diversas Unidades Hospitalares do Município 
do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 01/03/2004. 
 
005/007103/2003 
EDITAL DE HABILITAÇÃO Nº 001/2003 da SMA. 
OBJETO: Contratação de operadoras de Planos de Saúde que prestarão Serviços de 
Assistência à Saúde aos beneficiários. 
COMENTÁRIOS: O Edital analisado pela 7ª Inspetoria, destina-se à habilitação de 
operadoras de planos de saúde na forma prevista na Lei Complementar Municipal nº 
67 de 29/09/2003, regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16/10/2003. Serão 
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habilitadas e contratadas todas as empresas que atenderem aos requisitos mínimos 
previsto no instrumento convocatório, não havendo, portanto, a seleção de apenas 
uma proposta vencedora. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 11/02/2004.  
 

7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES 

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 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 2004: 
      
040/003533/2003 
ASSUNTO: Denúncia anônima sobre a não localização de bens doados pelo SENAC 
à Prefeitura do Rio de Janeiro, recebidos pela Administração Regional de Realengo. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria sugeriu a remessa dos autos à SMG requerendo 
informações acerca do parecer da 10ª Procuradoria Setorial - SMG-CLF no que tange 
ao Relatório Final elaborado pela Comissão de Sindicância. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 05/05/2004. 
 
040/001021/2004 
OBJETO: Esclarecimentos sobre denúncia veiculada no Jornal "O Dia" acerca da 
venda de uniformes escolares na E.M. Castelnuovo. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral solicitou esclarecimentos à Secretaria 
Municipal de Educação, sendo informado que a venda das camisetas não era 
realizada pela escola, mas por mãe de aluno. Assim, foi sugerido o arquivamento do 
processo, vez que foi descartado qualquer participação da unidade escolar. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado em 15/03/2004. 
 
040/000726/2003 
ASSUNTO: Denúncia analisada pela 3a. Inspetoria Geral, encaminhada pelo Sr. 
Eduardo Banks dos Santos Pinheiro, acerca do apoio da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, através da Secretaria Municipal das Culturas - SMC e do Instituto 
Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE, ao evento "VII Parada do Orgulho Gay", 
realizado em 30/06/2002. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/09/2004. 
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040/000047/2003 
ASSUNTO: Denúncia de invasão de terreno originalmente destinado a ser Praça 
Pública e execução de obras clandestinas no local, apesar de vedada pelo código 
ambiental, além da suposta utilização de material desviado do projeto Favela-Bairro. 
COMENTÁRIOS: Após os pronunciamentos da SMF, da SMH, e da SMAC sobre a 
titularidade do imóvel invadido, o desvio de material e a construção em local proibido, 
foi realizada uma vistoria no local, sendo confirmada a situação irregular das 
construções. Novas informações foram solicitadas acerca do imóvel da SMF, o 
embargo da obra à SMU e medidas jurídicas contra a Ação de Interdito Proibitório 
movida pelos ocupantes à PGM. Analisados os esclarecimentos dos jurisdicionados, 
após o retorno dos autos, a 2ª IGE ressaltou que com a demolição das construções a 
denúncia perdeu o objeto.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/02/04. 
 
 
CONSULTAS 

040/005477/2004 
ASSUNTO: Consulta efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - 
TCE-RJ sobre a posição do TCMRJ a respeito da destinação dos recursos do 
FUNDEF. 

COMENTÁRIOS: A CAD instruiu preliminarmente o processo informando que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação não permite a inclusão das despesas com merenda 
escolar no computo do 25% em educação e que o Ministério da Educação, em sua 
cartilha de orientação, não relaciona a merenda escolar como despesa permitida com 
recursos do FUNDEF.  

OBSERVAÇÃO: O TCMRJ enviou Ofício ao TCE com as informações prestadas pela 
CAD. 
 
040/000714/2004 
ASSUNTO: Consulta do Sr. Luiz Antônio de Souza Carvalho Junior, residente à Av. 
do Canal de Marapendi, 1400, Bloco 01, Apt. 304, Barra da Tijuca, acerca da 
possibilidade desta Corte de Contas autorizar a sua inscrição no concurso Edital 2004 
da Riofilme, tendo em vista que o mesmo perdeu o prazo de inscrição. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral informou que o atendimento a tal pedido não 
esta dentro das competências desta Corte de Contas. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 13/09/2004. 
 
 
REPRESENTAÇÕES 

040/007511/2003 
REPRESENTANTE: MARPOL Distribuidora de Cereais Ltda.  
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência Pública A/ADES/CEL nº 01/2003, analisado pela 
7ª Inspetoria. 
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OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para as unidades dos diversos 
órgãos/entidades do Município: SME, SMS, SMDS, SMO, FUNLAR e Centro de 
Promoção Social Abrigo de Cristo Redentor. 
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência - Sessão de 
02/02/2004. 
 
040/006830/2003 
REPRESENTANTE: Empresa TELVENT Brasil S.A.  
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Engenharia e Tráfego - CET-RIO. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência Pública nº. 06/2003 - CET-RIO (processo 
40/4786/2003), analisado pela 7ª Inspetoria. 
COMENTÁRIOS: O objeto principal da representação foi a aceitação pela CET-RIO 
de equipamentos supostamente em desacordo com o texto editalício. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação, e no mérito, por sua improcedência 
- Sessão de 26/04/2004. 
OBSERVAÇÃO: O referido voto também determina que a Companhia de Engenharia 
de Tráfego dê ciência a esta Corte sobre a finalização dos testes que visam à 
homologação dos equipamentos fornecidos pela vencedora do certame. 
 

7.8. 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. 

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: 
      
CMR/002420/2004 
ASSUNTO: Solicitação de informações por parte do Exmº Vereador Fernando 
Gusmão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, sobre compras e 
contratações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, com dispensa de licitação no 
ano de 2002.  
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações acerca do solicitado. 
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CMR/001496/2004 
ASSUNTO: Solicitação de informações por parte do Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, Dr. Sami Jorge Haddad Abdulmacih, considerando a 
proposta de Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário, Vereador Ivan Moreira sobre 
a consideração como Receita Tributária, conforme Constituição Federal, art.29-A, das 
multas e juros de mora sobre tributos pago a destempo. 
COMENTÁRIOS: As receitas provenientes da dívida ativa dos tributos contemplados 
pelo art.29-A da Constituição Federal, bem como da Lei Kandir devem ser 
consideradas, juntamente com as receitas provenientes de juros, multas e correção 
de créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, para fins de verificação do 
inciso IV do art.29-A da Constituição Federal. Processo analisado pela Coordenadoria 
de Auditoria - CAD. 
DECISÃO: Pelo conhecimento em Sessão de 16/06/2004. 
 

7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias 
para a devida instrução de inquéritos civis. 

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. 

 
      
040/006634/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, acerca 
do transportes de pacientes na Secretaria Municipal de Saúde pela empresa Toesa 
Service. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/PRES/4/2004, foi encaminhada cópia 
das informações prestadas pela 4ª IGE. 
 
040/005762/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada através do ofício nº 3ª PJCID/653/2004, de informação sobre a 
apreciação, pelo TCMRJ, do convênio celebrado entre o Município e o Estado do Rio 
de Janeiro, pelo qual aquele se compromete a assumir o custeio da "Linha 4" do 
Metrô, com remessa de cópia das análises eventualmente elaboradas pelo corpo 
técnico e dos votos proferidos em Plenário. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/226/2004, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004882/2004 
ASSUNTO: Cópia da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, encaminhada pela 1º Vara da Infância e da Juventude. 
COMENTÁRIOS:Objetiva o integral cumprimento do artigo 212 da Constituição da 
República e do artigo 60 do ADCT nos exercícios futuros, assim como a correção das 
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diferenças apuradas nos exercícios pretéritos (artigo 69, parágrafo 4º, da Lei nº 
9.394/96). 
OBSERVAÇÃO: Ressaltado que a CAD, não obstante as recomendações efetuadas 
nas Contas do Exmo. Sr. Prefeito, já vem procedendo, em seus respectivos relatórios, 
independentemente dos demonstrativos elaborados pelo MUNICÍPIO, a novo cálculo 
dos gastos com ensino, com base nos entendimentos firmados pelo Plenário desta 
Corte. 
 
040/004804/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício Cidadania nº 370/04, de 16.06.2004, acerca da 
apresentação de esclarecimentos, por parte da RIOTUR, no tocante aos 
questionamentos formulados no relatório de Inspeção Especial, processo 
40/6486/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/PRES/365/04, foi encaminhada cópia 
da manifestação apresentada pela 1ª IGE, informando a decisão proferida no sentido 
do arquivamento do Relatório de Inspeção. 
 
040/004804/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício GPGJ nº 266/04, de 10.02.2004, de remessa de cópia 
integral dos processos 40/6199/2002 e 40/6486/2002, visando instruir o inquérito civil 
nº 1669/03. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/PRES/0045, foi encaminhada cópia 
em separado da Inspeção Especial realizada junto à RIOTUR pela 1ª IGE, com foco 
no contrato nº 36/2002, celebrado com a empresa Dream Factory Comunicações e 
Eventos S.A., bem como do voto proferido pelo Sr. Conselheiro-Relator Antonio 
Carlos F. de Moraes. 
 
040/004723/2004 
ASSUNTO: Solicitação por parte da 7º Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia do relatório elaborado 
pela CAD, nos autos dos processo nº040/2522/2003. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/0158/2004, com base no 
pronunciamento da CAD, foram fornecidas as informações. 
 
040/004526/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações acerca dos processos nºs 40/1357/2004, 40/1358/2004, 40/1359/2004, 
40/1360/2004, 40.1361/2004 e 40/1362/2004. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/264/2004, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, informando as providências adotadas 
pelo TCMRJ relativas aos processos em referência. Registrou-se que idênticas 
informações, acompanhadas dos mesmos documentos, foram anteriormente 
encaminhadas visando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2351, em curso 
na 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital. 
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040/004526/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício nº 3ªPJCID/572/04, de 06.08.2004, de informação no que 
tange à apreciação definitiva por parte do TCMRJ em relação aos processos 
40/1357/2004, 40/1358/2004, 40/1359/2004, 40/1360/2004, 40/1361/2004 e 
40/1362/2004, visando instruir o Procedimento Preparatório PP2351.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/PRES/0505, de 31.08.2004, com 
base no pronunciamento da 1ª IGE, foi informado que os processos em referência 
ainda não haviam sido objeto de apreciação definitiva, encontrando-se os feitos em 
tramitação no Tribunal, à exceção do processo nº 40/1358/2004, que registrava carga 
para a douta Procuradoria Geral do Município. 
 
040/004447/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações visando instruir o Inquérito Civil Público nº 1334/03, sobre a conclusão da 
Inspeção Especial, processada nesta corte sob o nº 40/4.337/2003.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/0122/2004, com base no 
pronunciamento da 4ª IGE, foram fornecidas as informações. 
 
040/004334/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça da Cidadania, acerca 
da licitação por Tomada de Preços nº 35/02 realizada pela SMS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/402/2003 foram encaminhadas as 
informações prestadas pela 4ª IGE.  
 
040/003763/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, encaminhada pelo ofício Cidadania nº 1ªPJCID/251/04, de 28.06.2004, de 
informação sobre o andamento do processo 40/1517/2004, visando instruir o 
Procedimento Preparatório 2428. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/PRES/473/2004, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, noticiando que ainda não houve 
conclusão final em relação à matéria tratada no processo 40/1517/2004. 
 
040/003555/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício Cidadania nº 384/04, de informações sobre a existência de 
procedimento no âmbito do Tribunal visando apurar eventual redução de tributo 
municipal (IPTU) referente ao imóvel situado na Av. Atlântica nº 656 ou Rua Anchieta 
nº 4, ocupado pelo Leme Othon Palace Hotel. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/112/2004, com base no 
pronunciamento da 1ª IGE, foi encaminhado expediente ao Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro informando que não havia procedimento no Tribunal acerca 
da matéria. 
 
040/003538/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, 
encaminhada pelo ofício 4ª PJCID nº 347/04, de informações acerca de eventual 
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verificação de irregularidades na administração do RIOCENTRO, a partir de 
01.01.2004, visando instruir o Procedimento Preparatório nº 2459/04. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/121/2004, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, descrevendo as medidas adotadas em 
relação à matéria. 
 
040/002566/2003 
ASSUNTO:Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Interesses Difusos do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de informações acerca da existência 
de procedimento referente à aquisição de gêneros alimentícios por parte da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o Programa Bolsa Escola 
Alimentação, referente ao processo administrativo de no. 08/009823/2001. 
COMENTÁRIOS: Foi informado pela 3a. Inspetoria Geral, que os contratos oriundos 
do referido processo administrativo estão tramitando nesta Corte e tão logo haja 
decisão deste Tribunal a respeito, poderá ser remetida cópia àquele órgão.  
 
040/002539/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6a. Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acerca da apreciação, por parte 
deste Tribunal, do convênio no. 99/2003, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS e o Serviço de Assistência Social Evangélico - SASE. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/PRES/337/2004, com base no 
pronunciamento da 3ª IGE, foi esclarecido que o referido convênio tramita nesta Corte 
sob o no. 40/2220/2003, tendo sido baixado em diligência em Sessão de 05/05/2004, 
encontrando-se, no momento, sendo analisado pela Inspetoria. 
 
040/002539/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6a. Promotoria de Justiça da Cidadania do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de informações acerca da regularidade 
do convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS 
e o Serviço de Assistência Social Evangélico - SASE, através do instrumento no. 
405/2003, de 08/12/2003. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral informou que o convênio ingressou nesta 
Corte sob o no. 40/0686/2004, cujo valor é de R$25.000,00, sendo encaminhado ao 
Plenário para registro em Sessão de 17/05/04 e posterior arquivamento. Foi 
informado também que, este Tribunal, em Sessão de 16/06/2003, estabeleceu que os 
convênios com valores iguais ou acima de R$150.000,00 deverão ser examinados 
pelo Corpo Instrutivo, ficando os com valores inferiores como o em referência para 
serem verificados, por amostragem, nas Inspeções Ordinárias. 
 
040/002441/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3a. Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude - Zona Sul do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de 
informações acerca da regularidade das prestações de contas apresentadas pela 
Instituição Anna Freud - CREARTE. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral informou que, até a presente data, conforme 
consta dos relatórios de atestação, os serviços prestados pelo Centro de Reabilitação 
e Reintegração do Instituto Anna Freud - CREART, atingiram as metas propostas 
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pelos convênios. 
 
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público Federal, formulada através do 
ofício/PR/RJ/MMM/Nº 473/2004, de informações sobre a apreciação definitiva, pelo 
Plenário do TCMRJ, no que tange ao convênio celebrado entre a Prefeitura da Cidade 
do RJ e a Social Democracia Sindical. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/239/2004, foi encaminhada 
cópia da informação apresentada pela 1ª IGE referente ao objeto tratado no processo 
nº 40/3912/2002 - Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal do Trabalho e 
Renda - SMTBR.  
 
040/001733/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania - 10º CRAAI, acerca da apreciação dos processos de nºs 40/1636/2001 e 
40/5620/2002, que tratam dos contratos celebrados entre a SMS e a empresa Prolav, 
visando instruir o Inquérito Civil Público nº 1677. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/PRES/150/2004, foram encaminhadas 
as informações prestadas pela 4ª IGE. 
 
040/001560/2004 
ASSUNTO: A Procuradoria Regional da República - 2ª Região requer cópia integral 
de todos os procedimentos eventualmente instaurados, relativos à aplicação de 
verbas federais destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, onde tenham sido 
constatados indícios de prática de ato de impropriedade administrativa por parte dos 
Senhores Prefeitos. Solicita informações sobre os exercícios de 1995/2003. 
COMENTÁRIOS: Não houve irregularidade que impedisse a emissão do parecer 
prévio favorável nos anos de 1995 a 2002. O ano de 2003 ainda pendia de 
apreciação. Foi anexada, a título de colaboração, cópias das recomendações, 
determinações, alertas e oportunidades de melhoria manifestadas por esta Corte, no 
exame das contas do Governo desta cidade, relativas ao exercício de 2002, onde o 
Fundo Municipal de Saúde é abordado. Processo analisado pela Coordenadoria de 
Auditoria - CAD. 
 
040/001559/2004 
ASSUNTO: A Procuradoria Regional da República - 2ª Região requer cópia integral 
de todos os procedimentos eventualmente instaurados, relativos à aplicação de 
verbas federais destinadas ao FUNDEF, onde tenham sido constatados indícios de 
prática de ato de impropriedade administrativa por parte dos gestores. Solicita 
informações sobre os exercícios de 1995 a 2003. 
COMENTÁRIOS: Não houve irregularidade que impedisse a emissão do parecer 
prévio favorável nos anos de 1995 a 2002. O ano de 2003 ainda pendia de 
apreciação. Foram anexadas, a título de colaboração, cópias das recomendações, 
determinações e oportunidades de melhoria manifestadas por esta Corte, no exame 
das contas do Governo desta cidade, relativas ao exercício de 2002. 
 
040/001022/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício Cidadania nº 85/04, complementado pelo ofício Cidadania nº 
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118/04, do envio de cópia das análises técnicas e das notas eventualmente proferidas 
no exame dos contratos de prestação de serviços de segurança referenciados no 
expediente. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício n º TCM/GPA/SCP/0129,/2004, foi encaminhada 
cópia das informações apresentadas pelas 1ª, 4ª e 6ª Inspetorias Gerais de Controle 
Externo. 
 
040/000751/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações acerca do processo instaurado a partir do voto do Sr. Conselheiro 
Maurício Azêdo nos autos do processo nº 40/12.890/1997. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA nº 080/04, foi encaminhada cópia da 
informação apresentada pela 1ª IGE/SCE, descrevendo as medidas adotadas pelo 
TCMRJ em relação à matéria objeto do processo 40/7991/1999, constituído para 
apurar as irregularidades apontadas no relatório da inspeção extraordinária (processo 
40/12890/1997). 
 
040/000751/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
remessa de cópia de fls. 114/126 do processo nº 40/12890/97, e cópia integral dos 
processos nºs 40/7991/99 e 40/422/2000. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/225/2004, foram 
encaminhadas, em separado, as cópias requisitadas, providenciadas pela 1ª IGE. 
 
040/000328/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3a. Promotoria de Justiça da Cidadania, acerca 
de possíveis procedimentos fiscalizatórios relativos ao contrato firmado entre o 
Município do Rio de Janeiro e a Sociedade dos Amigos do Grêmio Recreativo e 
Esportivo dos Industriais da Penha (processo administrativo de no. 01/001110/2003 - 
contrato no. 17/99).  
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/78/2004 foi encaminhada cópia da 
informação apresentada pela 3a. Inspetoria Geral de que o contrato no. 17/99, 
tramitou nesta Corte sob o no. 40/7800/99, tendo sido arquivado em Sessão de 
19/12/99. 
 
040/000169/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informação sobre a decisão plenária no processo 40/3533/2003, com remessa de 
cópia. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA nº 070/04, foi encaminhada cópia da 
informação apresentada pela 1ª IGE/SCE em relação à matéria objeto do processo nº 
40/3533/2003. 
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7.10. 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. O GRÁFICO 7 apresenta a 
porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria e pensão. 

 

Quadro 9. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros
11%

Diligência
8%

Legalidade p/ Fins de 
Registro

81%



TCMRJ 

66 
 
 

7.11. 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: 
      
040/007675/1999 
OBJETO: Convênio nº 03/99, firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Renda - SMTBR e o CIEDS, para compartilhamento de conhecimentos, experiências 
e união de esforços das entidades, visando a contribuir para o Projeto Voucher. 
COMENTÁRIOS: Realizada inspeção especial pela 1ª IGE visando avaliar a 
efetividade e execução do convênio quanto à utilidade/custo/benefício e elucidar 
questionamentos de sucessivas diligências. Apontadas impropriedades e assegurado 
o direito ao contraditório e ampla defesa. Ordenada diligência interna para indicar o 
valor a ser ressarcido ao erário municipal. Determinada notificação aos responsáveis 
para recolhimento das importâncias, sob pena de inscrição dos valores na Dívida 
Ativa, para execução judicial. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 23/09/2004. 
 
040/007126/2003 
OBJETO: Relatório da quarta visita realizada pela 3a. Inspetoria Geral no mês de 
outubro/2003, em quatro escolas da 5a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE 
(SME). 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante detectou diversos problemas estruturais nas 
escolas visitadas. Foram aplicados questionários aos alunos da E.M. Almirante 
Newton Braga de Faria, com intuito de aprimorar as ações da SME. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado em Sessão de 04/08/2004. 
 
040/006907/2004 
OBJETO: Solicitação por parte do Departamento de Polícia Federal - Delegacia de 
Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários, visando a apuração de possíveis 
irregularidades na execução de obras de drenagem, pavimentação e urbanização em 
diversos logradouros públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício nº 10300/2168.04/2004, a DELEFAZ requisitou 
cópias reprográficas de todos os contratos de obras e fornecimento ao Município do 
Rio de Janeiro, lavrados nos últimos cinco anos, onde figuram como pactuantes 
diversas empresas, citadas no referido ofício. 
 
040/006643/2004 
OBJETO: Relatório da décima quarta visita realizada pela 3a. Inspetoria no mês de 
novembro/2004, em quatro escolas da 8a. Coordenadoria Regional de Educação - 
CRE (SME). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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040/006519/2004 
OBJETO: Relatório da décima terceira visita realizada pela 3a. Inspetoria no mês de 
outubro/2004, em quatro escolas da 5a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE 
(SME). 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006452/2003 
OBJETO: Relatório preliminar referente à execução do Contrato nº 02/2003, 
celebrado em 30.04.2003, entre a SMA e a Unisys Brasil Ltda., com a interveniência 
da IPLANRIO, para implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção e licenças 
de uso dos programas de computador, do Sistema Ergon. 
COMENTÁRIOS: Apuradas impropriedades pela 1ª IGE/ASI quando da verificação da 
execução do contrato em inspeção ordinária na SMA, tais como: indisponibilidade do 
ambiente necessário para a implantação da versão contratada; despesas liquidadas e 
pagas não obstante a ausência de início das atividades de implantação da versão 
contratada 5.0.2.; Apresentada alternativa para minimizar as conseqüências do 
descumprimento do cronograma do contrato e requeridas informações, em virtude da 
dependência demonstrada, no caso de apresentação de futura proposta de renovação 
em condições desfavoráveis para a PCRJ. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/07/2004. 
 
040/006434/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Obras - SMO/CGC, relativa ao contrato nº 49/03.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitados os seguintes esclarecimentos à jurisdicionada: 1) 
qual a razão das divergências entre os valores das medições e do cronograma físico-
financeiro; 2) como foi exercido o controle no período em que o Diário de Obras não 
foi atualizado. 3) qual a razão da ausência de revestimento no local onde foi retirado o 
passeio. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 06/10/2004. 
 
040/006371/2003 
OBJETO: Relatório da terceira visita realizada pela 3a. Inspetoria Geral no mês de 
setembro/2003, em quatro escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino, 
vinculadas a 8a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE (SME). 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante apontou diversos problemas de estrutura 
das unidades escolares visitadas, principalmente na E.M. Pedro Moacyr. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
02/08/2004. 
 
040/006023/2003 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 41/03, celebrado 
com a Silo Engenharia Ltda, cujo objeto é a execução de obras de recuperação da 
Av. Beira Mar e da Ciclovia localizadas na Comunidade Parque Royal - Ilha do 
Governador. Verificado que alguns itens do orçamento foram dimensionados de forma 
equivocada, em relação ao período de duração prevista da obra (4 meses), como no 



TCMRJ 

68 
 
 

caso do veículo de serviço, código AD013166, cuja quantidade contratada foi de 6,00 
unidades/mês, sendo utilizados, de acordo com as medições efetuadas, 01 (um) na 
primeira etapa, 01 (um) na segunda e 02 (dois) na terceira.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/09/2004. 
 
040/005983/2003 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da RIO-ÁGUAS, 
em novembro/2003. 
COMENTÁRIOS: A finalidade foi verificar a obra complementar do esgotamento 
sanitário de Vargem Pequena. ·A equipe Inspecionante constatou as seguintes 
impropriedades: 1) Divergência entre o quantitativo do item DR-010324 constante no 
orçamento (625,00 m) e o termo de referência (402,00 m); 2) Divergência entre o 
quantitativo dos itens referentes a poços de visitas constantes no orçamento (225 
unidades) e no termo de referência (180 unidades); 4) Necessidade de 
aprimoramento do diário de obras; 5) A Rua José Lima Verde, não prevista no projeto 
original, recebeu duas linhas de rede coletora. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 04/02/04. 
 
040/005671/2003 
OBJETO: Termo Aditivo Nº. 162/2003 ao Contrato COMLURB Nº. 69/2002, 
objetivando a alteração do subitem 2.2 da cláusula segunda do contrato. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor inicialmente contratado, gerando uma 
economia para os cofres públicos na ordem de R$ 287.903,31, promovida pelo 
Termo Aditivo Nº. 66/2004 (processo 40/4931/2004). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/07/2004. 
OBSERVAÇÃO: O Contrato Nº. 69/2002, celebrado entre a COMLURB e a Cia 
Paulista de Construções e Comércio, objetiva a operação do Aterro Metropolitano de 
Gramacho. 
 
040/005651/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na SMO/CGC, relativa ao 
contrato nº 36/03.  
COMENTÁRIOS: Opinou-se pela baixa do referido processo em diligência para que 
seja esclarecido: 1) o motivo de as quantidades de horas de vigia (SC000284), 
operador (SCO000304) e pedreiro (ADO000292) medidas nas 5ª e 6ª medições 
serem superiores àquelas constantes do Boletim Diário no mesmo período; 2) se os 
itens SC000286 - serralheiro, SC000287 - pintor, e SC000324 - calceteiro, que não 
foram empregados até a última medição (6ª), serão ou não utilizados e, sendo o caso, 
providenciar as suas exclusões do orçamento, com a conseqüente redução de valor; 
3) informe se os itens CO000052, CO000056, CO000061, CO000065, referentes a 
aluguel, montagem, desmontagem e movimentação de andaimes serão ainda 
necessários, providenciando, se for o caso, a exclusão deles do orçamento.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
13/09/2004. 
 
040/005309/2004 
OBJETO: Relatório da décima visita realizada pela 3a. Inspetoria no mês de 
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julho/2004, em quatro escolas da 10a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE 
(SME). 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/12/2004. 
 
040/005203/2004 
OBJETO: Verificar "in loco" o andamento do processo nº 40/7011/2002, referente ao 
relatório de inspeção ordinária realizada no RIOCENTRO, abrangendo o período de 
junho a setembro/2002, com diligência ordenada em sessão plenária de 12/03/2003, 
sem registro de retorno ao Tribunal. 
COMENTÁRIOS: O trabalho foi realizado em 13/09/2004 pelo técnico da 1ª IGE. 
 
040/005139/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na RIOURBE, relativa ao 
contrato nº 426/02.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitados os seguintes esclarecimentos:1) inclusão do item 
transporte de cargas na medição, por serviço já feito e cobrado anteriormente; 2) 
cobrança de transporte de materiais cujo fornecimento deve ser realizado no local da 
obra; 3) cobrança de transporte de equipamentos que compõem o custo dos serviços 
contratados; 4) razão da substituição de tubos simples, por armados e também das 
quantidades dos mesmos; 5) razão da substituição a maior de concreto CBUQ; 6) 
área onde foram usados os itens; 7) se houve redução nos itens de estrutura uma vez 
que os mesmos já foram medidos; 8) porque diversos itens foram executados em 
quantidades superiores às contratadas, sem elaboração do aditivo; 9) se a medição 
das horas de mão-de-obra equivale às efetivamente trabalhadas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/05/2004. 
 
040/005139/2003 
OBJETO: Relatório da terceira visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 426/02, celebrado 
com a Delta Construções S/A, cujo objeto é a execução de obras para a implantação 
da Cidade das Crianças - Santa Cruz. Com base em observações durante a visita, 
foram solicitadas informações/documentos à RIO-URBE relativos a: emissão de Notas 
Fiscais em nome do Consórcio Cidade das Crianças com o CNPJ diferente do da 
Contratada; cópia do último relatório da FEEMA, enumerando as exigências para o 
licenciamento ambiental da obra. 
OBSERVAÇÃO: Recomendado que a jurisdicionada evitasse dissonância nas 
medições.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
13/09/2004. 
 
040/004368/2004 
ASSUNTO: Solicitação para que a 2ª Inspetoria Geral orientasse a contratação de 
itens de serviços de locação de caminhões, com base nos preços do SCO-RIO, para 
os almoxarifados da Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: O item (caminhão de madeira de 7,5 t) a ser licitado não estava 
contemplado no SCO-RIO para a unidade mês, mas apenas para a unidade hora. 
Informou ainda que caso utilizasse esta unidade, o valor da diária ficaria acima da 
realidade do mercado. 
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OBSERVAÇÃO: Sugerida a criação do item por meio da ingerência do seu 
representante junto à Câmara Técnica do SCO-RIO. 
 
040/004258/2004 
OBJETO: 1º Termo Aditivo nº 78/204, em instrução na 6ª IGE, reduzindo o valor do 
contrato nº29/2004 em 12,5 %, correspondente a R$ 30.000,00. 
OBSERVAÇÃO: Processo arquivado. 
 
040/003498/2004 
OBJETO: Relatório da segunda visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 64/2003, celebrado 
entre a SMO e a empresa Mapa Construções Ltda, cujo objeto é a execução de 
serviços de recuperação e melhoria dos pavimentos em poliédricos na área de 
atuação da O/CGC em todas as APs. Verificou-se em alguns pontos a utilização em 
excesso de massa de rejunte e em outros a utilização de concreto na junção entre o 
blokret existente e o pré-moldado, prejudicando o acabamento. Quanto ao primeiro, a 
fiscalização informou que parte do excesso é retirada naturalmente por abrasão, 
porém providenciará a retirada dos excessos de massa. Quanto ao segundo item, a 
fiscalização alegou que a solução adotada era necessária devido à restrição 
orçamentária. 
Decisão: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/11/2004. 
 
040/003335/2004 
OBJETO: Noticia estudos desenvolvidos no âmbito da Procuradoria Geral do 
Município - PGM acerca da implantação de um Centro Jurídico e Cultural, a ser 
instituído e mantido pelo Fundo Orçamentário Especial FOE/PGM. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE se manifestou no sentido de não ser possível a utilização 
dos recursos do Fundo Orçamentário Especial para a criação e manutenção de um 
Centro de Estudos Jurídicos conforme proposto, face ao disposto na legislação 
pertinente à matéria. Conforme voto proferido, foi determinado o envio de ofício ao 
Exmo. Sr. Prefeito do RJ dando ciência do inteiro teor do relatório/voto, possibilitando-
o, se conveniente, enviar mensagem à CMRJ alterando a Lei nº 788/85, com o 
objetivo de ampliar as finalidades do FOE/PGM. Requerida justificativa à PGM no 
tocante à implantação pretendida do Centro Jurídico/Cultural. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/12/2004. 
 
040/003031/2004 
OBJETO: Relatório da segunda visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 123/03, lavrado com 
a Construtora Mello de Azevedo S/A, cujo objeto é a execução de obras de 
urbanização, infra-estrutura e edificações na Comunidade Jardim Moriçaba. Tendo 
em vista que a fiscalização informou que, por orientação superior, a contratação de 
funcionários de apoio à fiscalização está sendo realizada com recursos oriundos de 
contrato de outra obra em execução, a qual, por sua vez, remunera seus funcionários 
também de apoio através de recursos do contrato em tela, foi mantido o 
questionamento original e solicitado o parecer jurídico que justificasse esta prática. 
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DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 20/12/2004. 
 
040/003031/2004 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 123/03, celebrado 
com a Construtora Mello de Azevedo S/A, cujo objeto é a execução de obras de 
urbanização, infra-estrutura e edificações na Comunidade Jardim Moriçaba. 
Constatada a utilização de recursos de dois contratos no pagamento dos funcionários 
que exercem a função de apoio (e/ou assistência técnica) da fiscalização.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/09/2004. 
 
040/002983/2003 
OBJETO: Relatório da sexta visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 410/02, celebrado 
entre a RIO-URBE e a Spins Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
visando a construção de nova unidade escolar no terreno da E. M. Jesus Soares 
Pereira e das quadras poliesportivas tipo 2 e 6. Verificou-se que o 5º Termo Aditivo nº 
96/04, que acresceu o valor do contrato em R$ 623.336,40, não utilizou o preço base 
(fevereiro/02) conforme previsto no edital CO nº 31/02. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
13/09/2004. 
 
040/002983/2003 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, relativa ao contrato nº 410/02.  
COMENTÁRIOS: Foi sugerida a baixa do processo em diligência para que seja 
esclarecido:1) porque o valor medido até a 8ª etapa - intermediária (R$ 2.115.731,32) 
está em desacordo com o previsto, no último cronograma fornecido pela 
jurisdicionada, para o final desta etapa (R$1.769.558,63); 2) porque o item ES004730 
foi acrescido em quantidade superior a 30% do inicialmente contratado, contrariando, 
em princípio, o disposto no inciso I do art. 482 do RGCAF.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/05/2004. 
 
040/002833/2004 
OBJETO: Verificar "in loco" a execução do convênio nº 22/03, celebrado entre a 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - SMTBR e o Centro de Cidadania Cidade 
Maravilhosa - CCCM, que visava incrementar a empregabilidade, bem como combater 
a exclusão digital de 2034 jovens entre 16 e 24 anos de idade, que estivessem 
cursando o ensino fundamental regular, ou mesmo o Programa de Educação Juvenil - 
PEJ. 
COMENTÁRIOS: Verificação realizada pela 1ª IGE em parceria com a ASI. 
Constatou-se: a) houve alteração do objeto do convênio sem formalização; b) a 
redução da meta prevista resultou em uma sobra de aproximadamente 1250 
apostilas, cuja aquisição atingiu o montante de R$ 10.000,00, não restando 
evidenciado o destino das apostilas excedentes; c) não foi respeitado o critério de 
seleção dos alunos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/11/2004. 
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040/002792/2003 
OBJETO: Contrato nº 15/2003, firmado entre a Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH e a empresa Fênix Construtora Ltda, cujo objeto é a locação de veículos 
automotores, tipo caminhão. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria, quando do retorno do processo de diligência, 
detectou que a jurisdicionada estava descumprindo o item 11 do Termo de Referência 
(anexo ao edital), vez que o ano de fabricação dos caminhões era superior a 
estabelecida. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/09/2004. 
 
040/002791/2003 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral em obra da SMO, em 
novembro/2003. 
COMENTÁRIOS: A finalidade foi verificar as obras de melhorias físicas e operacionais 
na Rua Marques de Abrantes - Flamengo. A equipe inspecionante solicitou que a 
jurisdicionada esclarecesse os itens orçamentários medidos a maior ( SE 00033, MT 
000075, MT 00132, TC 000140, TC000153 SC 000223, SC 000225, SC 000 233, BP 
008144 e IT 001133). Caso as alterações decorram de modificação do projeto, deve 
ser providenciado a elaboração de termo de aditamento. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 28/07/2004. 
 
040/002762/2004 
OBJETO: Relatório da sexta visita realizada pela 3a. Inspetoria Geral nos meses de 
março/abril/2004, em quatro escolas da 1a. Coordenadoria Regional de Educação - 
CRE (SME). 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 01/09/2004. 
 
040/002652/2004 
OBJETO: Termo de Cessão de uso no. 147/2004, assinado em 04/05/2004, entre a 
Secretaria Municipal de educação - SME e a Secretaria Estadual de Educação - SEA, 
visando a cessão de uso, ao Estado, de partes e dependências dos próprios 
municipais para funcionamento de unidades estaduais de ensino. 
COMENTÁRIOS: A 3a. Inspetoria Geral destacou que o termo atende a diversas 
recomendações desta Corte, no sentido de que fosse efetivamente formalizada as 
obrigações recíprocas na relação de cessão das dependências dos próprios 
municipais à Rede de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que fossem 
imputadas ao Executivo Estadual as despesas decorrentes de danos materiais 
causados e do consumo de água e energia elétrica, principalmente. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 20/09/2004. 
 
040/002651/2004 
OBJETO: Contrato nº 022/04 firmado entre Companhia Municipal de Energia e 
Iluminação - RIOLUZ e a empresa Sudoeste Construções Elétricas Ltda, para 
execução de obra civil de recuperação de rede de dutos e caixas de passagem em 
diversos logradouros. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral constatou que o contrato não possuía cláusula 
de prestação de garantia adicional, como determina o § 2º do art. 48 da Lei nº 
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8.666/93. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/10/2004. 
OBSERVAÇÃO: Foi celebrado Termo Aditivo para recolhimento da garantia 
contratual, conforme solicitação deste Tribunal. 
 
040/002547/2004 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Obras - SMO/CGO, relativa ao contrato nº 87/03.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitados os seguintes esclarecimentos à jurisdicionada: a) 
como estão sendo apropriados os custos referentes ao item 187 - AD017776 - 
"Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo madeirit ...", visto 
tratar-se de galpão alugado e utilizado em dois contratos distintos (059/2003 e 
087/2003); b) o número do contrato celebrado para a elaboração dos projetos das 
intervenções realizadas no contrato nº 87/2003; 
Foram requeridas ainda cópias atualizadas dos projetos executivos, das informações 
acerca dos controles de campo do item TC000140 (distâncias, vazadouros) e as 
respectivas autorizações, bem como que os projetos passem a conter a assinatura 
dos responsáveis 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 20/09/2004. 
 
040/002213/2004 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 59/2003, lavrado 
com a Construtora Norberto Odebrecht S/A, cujo objeto é a execução de obras de 
complementação de melhorias físicas e operacionais da Av. Brasil, compreendendo o 
entroncamento com a Estrada do Engenho Novo, em Realengo, três novas 
passarelas e recuperação e urbanização do retorno Caminho Dona Júlia (Distrito 
Industrial de Campo Grande). Considerando que este contrato está sendo executado 
concomitantemente com o nº 87/03, utilizando inclusive a mesma estrutura 
administrativa, foi solicitado a relação nominal da mão-de-obra alocada ao contrato nº 
59/03, e informação acerca da metragem da área ocupada efetivamente pelos 
escritórios no galpão alugado e pelas instalações de apoio em cada frente de 
trabalho. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 18/10/2004. 
 
040/002188/2004 
OBJETO: Relatório da quinta visita realizada pela 3a. Inspetoria Geral nos meses de 
fevereiro/março/2004, em quatro escolas da 4a. Coordenadoria Regional de 
Educação - CRE (SME). 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
14/06/2004. 
 
040/002073/2004 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto das 
Águas - RIO-ÁGUAS, relativa ao contrato nº 48/03. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerida a baixa do processo em diligência a fim de que a 
jurisdicionada informe o tipo de licença ambiental, encaminhe cópias da autorização 
da Fundação para a subcontratação da empresa W.E. Empreiteira M.E. e Serpem e 
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dos contratos destas empresas com a Construtora Metropolitana S/A, possibilitando a 
verificação do cumprimento das disposições do Contrato. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/06/2004. 
 
040/002037/2004 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na RIOURBE, relativa ao 
Contrato nº 122/03.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitados os seguintes esclarecimentos à jurisdicionada: 1) 
o atual estado do processo de remoção dos moradores que se encontram no local 
correspondente ao barracão; 2) informações quanto à diferença a maior de R$ 
4.886.026,27 no acumulado das medições na 5ª etapa; 3) divergência entre o período 
da 10ª medição e o período utilizado no memorial de cálculo de pessoal (30 dias); 4) o 
registro em 17.02.04 no diário de obras do início de trabalho dos encarregados como 
sendo em 02.02.04; 5) a ausência de medição do serviço carregamento do caminhão, 
enquanto o item "transporte de carregamento do caminhão de carga de qualquer 
natureza", não incluiu esta despesa; 6) o porquê da presença da retro-escavadeira no 
diário de obras sem constar da medição. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/05/2004. 
 
040/001982/2004 
OBJETO:Contrato nº 04/04. Partes: Fundação Rio Esportes e a Federação de 
Basquete do estado do Rio de Janeiro. Referente à prestação de serviços para a 
implantação e desenvolvimento do projeto "Esporte é Lazer na Quinta". 
COMENTÁRIOS: Foi verificado pela 4ª IGE que há o entendimento de que a relação 
laboral é de responsabilidade da entidade esportiva e que a verificação dos 
contratados deve ser feita em inspeção. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/12/2004. 
 
040/001924/2004 
OBJETO: Verificação "in loco" da execução do contrato firmado entre a Secretaria 
Municipal de Administração - SMA e Cooperativa de Serviços Múltiplos Continental 
Ltda. para prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção e 
desinsetização das dependências do CASS e outros, decorrente da Concorrência nº 
02/03. 
COMENTÁRIOS: Dentre as impropriedades constatadas pela 1ª IGE, destacam-se: 
problemas na fase de habilitação, relativos à documentação, e indícios de que a 
contratada seja uma empresa, e não uma cooperativa. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/07/2004. 
 
040/001822/2004 
OBJETO: Visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, relativa ao contrato nº 154/03.  
COMENTÁRIOS: Foram solicitados os seguintes esclarecimentos à jurisdicionada: 1) 
a estimativa de impacto físico-financeiro decorrente da alteração de projeto básico 
efetuada em função do terreno doado; 2) a extensão e localização exata no trecho 
executado junto ao Morro do Ita e quais os serviços e custos das obras executadas 
neste local; 3) a extensão e custo do trecho que está sendo refeito e a razão de não 
aproveitar a existente, apenas acrescentando tubo paralelo a Rio Santos para 
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direcionar as águas pluviais da área de contribuição acrescida ( terreno doado) para o 
Canal do Guandu; 4) a extensão e localização dos serviços realizados. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
18/08/2004. 
 
040/001596/2004 
OBJETO: Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 71/03, lavrado com a 
Blokos Engenharia Ltda, cujo objeto é a execução de obras de infra-estrutura e 
edificações no loteamento Vila Nova Sepetiba. Verificou-se que apesar de terem sido 
medidos 258 (duzentos e cinqüenta e oito) contêineres e 355 (trezentos e cinqüenta e 
cinco) m² de barracão de obras, totalizando. até a data da visita, uma despesa de R$ 
204.090,84, não havia no local nenhum destes itens, vez que foram substituídos pelo 
aluguel de uma casa e de um terreno. Determinado que a jurisdicionada promovesse 
o ajustamento do contrato, acompanhado de justificativas para a substituição dos 
itens (contêineres e barracão), demonstrando ainda a compatibilidade entre os 
valores dos aluguéis (contêineres/barracão x casa/terreno). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/08/2004. 
 
040/001553/2003 
OBJETO:Convênio nº 03/03. Partes: Federação de Basquete do Estado do Rio de 
Janeiro e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. Implantação de projeto 
de basquetebol no Centro Esportivo Miécimo da Silva (CEMS), mediante oferta de 
atividades esportivas (olímpicas e paraolímpicas) e sócio-educacionais destinadas às 
crianças, jovens, pessoas da terceira idade, deficientes físicos e, notadamente, aos 
alunos da rede municipal de ensino público, com vistas a melhorar a qualidade de 
vida da população local. 
COMENTÁRIOS: Conforme exposto pela 4ª IGE é determinado que a taxa de 
administração cobrada pelas federações ao Município seja suprimida a partir da 
decisão proferida na sessão de 21/05/2003, na peça 40/1780/2003. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15/12/2004. 
 
040/001362/2004 
OBJETO: Comunicação encaminhada pelo Procurador do Município do RJ, Dr. 
Alcides da F. Sampaio, analisada pela 1ª IGE, requerendo a designação de 
Conselheiro do TCMRJ para acompanhar a apuração de irregularidades apontadas 
na representação administrativa que formulou contra o Procurador-Geral do 
Município. 
COMENTÁRIOS: O Plenário decidiu pela improcedência do pedido formulado, tendo 
em vista a falta de amparo legal para o acollhimento da pretensão deduzida, bem 
como pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que o Chefe do Poder 
Executivo Municipal indeferiu o processamento da sindicância requerida. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/10/2004. 
 
040/001272/2004 
OBJETO: Requerimento do Sr. Américo da Costa Borges solicitando certidão 
referente a sua gestão frente à Diretoria de Administração e Finanças da RIOTUR, 
bem como de sua vida funcional, consignando se o requerente já respondeu ou 
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responde a qualquer investigação ou se teve imputação de débito, sanção pecuniária 
ou impugnação de contas junto a esta Corte. 
COMENTÁRIOS: Não foi verificada a existência de processo de Tomada de Contas, 
Prestação de Contas ou Tomada de Contas Especial rejeitado pelo Plenário desta 
Corte, no qual o requerente fosse ordenador de despesa ou responsável. Processo 
analisado pela Coordenadoria de Auditoria - CAD. 
OBSERVAÇÃO: Elaborada minuta de Certidão. 
 
040/000663/2004 
OBJETO: Acordo de Responsabilidades e Obrigações para a organização dos XV 
Jogos Pan-Americanos de 2007, firmado entre a Organização Desportiva Pan-
Americana, o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Organizador dos Jogos Pan-
Americanos, Governo Federal do Brasil e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - 
SMEL. 
COMENTÁRIOS: A análise efetuada pela 4ª IGE apresenta um estudo quanto a 
natureza jurídica dos instrumentos celebrados, face as características materiais 
detectadas, procurando identificar se são contratos de mútuo ou convênios, 
prevalecendo o entendimento dos que se tratam de convênios. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2004. 
 
040/000233/2003 
OBJETO: Convênio nº 17/2002, celebrado entre a SMTBR e o Centro de Estudos 
Sociopsicanalíticos Casa Alto da Lapa Santa, visando implementar, monitorar e 
avaliar o plano de revitalização de Centros de Informática. 
COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. Sugerida a verificação in loco do convênio, 
por técnicos da 1ª IGE e da ASI, objetivando o levantamento dos esclarecimentos não 
encaminhados, bem como a análise dos resultados obtidos. 
DECISÃO: O processo, após a verificação, foi baixado em diligência na Sessão de 
16/08/2004. 
 
008/400177/2000 
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão do FUNDO RIO, exercício de 1999. 
COMENTÁRIOS: Diferença não demonstrada. Necessária devolução de 
R$25.552,04. Esclarecimento sobre o uso do software "Quick Store". Processo 
analisado pela Coordenadoria de Auditoria - CAD. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/04/2004. 
 
003/103401/1999 
Prestação de Contas da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de 
1998. 
COMENTÁRIOS:O Sr. Cosme da Costa Gonçalves solicitou parcelamento do débito 
de R$ 2.211,46 (dois mil, duzentos e onze reais e quarenta e seis centavos) com os 
acréscimos legais, e da sanção prevista no art. 2º, inciso III, da Deliberação nº 109/96 
do TCMRJ, correspondente a 250 UFIR's.  
DECISÃO - Solicitação de parcelamento acolhida parcialmente na Sessão de 
01/09/2004. 
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A PROCESSAR 
OBJETO: Verificar a instalação/conservação de sanitários públicos, conforme 
cronograma estabelecido nos Termos de Concessão de Serviços Público nºs 578, 579 
e 580/99, celebrados entre a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e os Consórcios 
Cemusa e Adshel. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
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8. 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. 

 

8.1. 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 2004 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
DESTAQUES DO ANO 

Principais Destaques 
 
• Participação da Assessoria de Informática na equipe responsável pela elaboração 

do Ante-Projeto do PROMOEX - Programa de Modernização do Controle Externo 
dos Estados e Municípios Brasileiros (BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

• Desenvolvimento e a implantação da nova INTRANET com o intuito de viabilizar e 
estimular a troca e o compartilhamento de informações entre os diversos órgãos do 
Tribunal, aprimorando a comunicação interna e promovendo uma maior integração. 

• Desenvolvimento e a implantação do Sistema Estatístico de Dados, desenvolvido a 
partir das especificações da 3ª IGE, visando apoiar o Programa de Visitas às 
Escolas da Rede Municipal de Ensino.  

• Destacamos também a ampliação e modernização do nosso parque computacional. 
Foram instaladas mais 99 estações de trabalho, disponibilizadas para 
compartilhamento mais 27 impressoras tipo jato de tinta colorida e 7 impressoras 
tipo laser monocromática. Ampliamos nossa rede local para 500 pontos, com o 
cabeamento de mais 122. Esta ampliação se deu com a instalação de novos ativos 
de rede, com aumento do backbone de 10 Mb/s para 1 Gb/s, aumentando assim em 
100 vezes a velocidade de acesso aos servidores corporativos. Com isso, o acesso 
às aplicações existentes melhorou consideravelmente e a estrutura será capaz de 
suportar todas as novas aplicações em desenvolvimento, inclusive a transmissão 
em tempo real das Sessões Plenárias - via recurso multimídia - para as estações do 
TCMRJ. 
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Outros destaques: 
• Com o objetivo de atender a grande demanda dos serviços de informática, a equipe 

técnica da ASI foi aumentada em 4 (quatro) analistas de informações e 1 (uma) 
Auxiliar de Controle Externo,oriundos de concurso público; 

• Compartilhamentos de informações e relatórios (instruções, pareceres, votos) com a 
CGM - Controladoria Geral do Município - com o objetivo de auxiliar a mesma em 
seu controle interno de tempo de resposta às diligências julgadas por esta Corte de 
Contas; 

• Participação na licitação corporativa IPLANRIO - em andamento - para contratação 
de software anti-vírus, bem como da contratação do circuito de dados; 

• Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ; 
 
 
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 - 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 

TCMRJ. 
• SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos 
• Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
• SCBM - Sistema de Consulta aos Bens Móveis 
• SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• Sistema de Contabilidade TCMRJ 
• Sistema Mala Direta TCMRJ 
• SED - Sistema Estatístico de Dados 
· ·  
Destacamos, nesse exercício, as seguintes realizações: 
• SCP - Impressão e leitura de Código de Barras nos Processos; Gerenciamento de 

Inspeções; Compartilhamentos de informações e relatórios (instruções, pareceres, 
votos) com a CGM - Controladoria Geral do Município - com o objetivo de auxiliar a 
mesma em seu controle interno de tempo de resposta às diligências julgadas por 
esta Corte de Contas; 

• SIGA-RH - Implantação de módulo de relatórios pessoais para funcionários do 
TCMRJ. 

• INTRANET - implantação de solução para a intranet utilizando a mesma estrutura 
de criação e editoração de notícias em sistema próprio (TCM Web News). 

• INTERNET - implantação de nova categoria - Auditoria Ambiental - com o objetivo 
de divulgar para o público em geral a atuação do TCMRJ nessa área; 

• INTERNET - implantação de nova categoria - Visitas Técnicas - com o objetivo de 
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divulgar para o público em geral os Relatórios de Visitas Técnicas em Obras 
elaborados pela 2a Inspetoria-Geral; 

• TCM Web News - alteração do sistema para permitir o gerenciamento de notícias 
tanto do site do TCMRJ na Internet como da Intranet em desenvolvimento. 

• Implantação do SED - Sistema Estatístico de Dados - para análise de questionários 
elaborados pelo TCMRJ para o Programa de Visita às Unidades Escolares da 3a 
Inspetoria-Geral. 

• SAGOF - Novas rotinas de importação de dados dos sistemas FINCON-NX e 
FINCON-NT. Criação do módulo de acompanhamento da execução orçamentária de 
despesas e receitas. 

 
 
SUPORTE E TREINAMENTO 

Suporte Técnico (Apoio Operacional e Hardware) 
A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste exercício, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos: 
 
Hardware: 1.326 chamados (55%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos, retirada de equipamentos. 
 
Gerenciamento de usuários: 246 chamados (10,2%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
 
Rede e compartilhamento: 253 chamados (10,5%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à sistemas: 397 chamados (16,5%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ e/ou IPLANRIO. 
 
Apoio à outros softwares e aplicativos: 189 chamados (7,8%) 
Apoio na operação de outros softwares utilizados no TCMRJ; 
 
Dentre os chamados fechados, 1.534 (63,5%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 318 (13,2%) no dia seguinte, 340 (14,1%) em até 1 
semana e 224 (9,3%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do exercício, 
existia um saldo de 31 chamados ainda não concluídos sendo 12 chamados 
repassados a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos de 
informática. 
 
 
Banco de Dados 
• Manutenção do servidor de banco de dados. 
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Administração de Rede 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 
• Instalação de novos microcomputadores. 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet 
• Substituição do Sistema de Backup por outro de maior desempenho e capacidade. 
• Instalação de um novo servidor de contingência. 
 
Treinamento 
• Cursos de Windows 98, Word 97 básico e Excel 97 básico realizados às 2as, 4as e 

6as feiras, com turmas de manhã e de tarde; 
 
 
INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

040/006857/2003 
Contrato celebrado entre a SMF e a P & J Sistemas. 
Questionada a exclusividade da empresa na comercialização do produto contratado. 
 
040/006452/2003 
Relatório Preliminar referente ao Contrato 02/2003, celebrado entre SMA e Unisys. 
Apresentação da situação atual da implantação da nova versão do Sistema ERGON. 
 
040/006216/2003 
Contrato firmado entre a RIOZOO e a empresa Investplan Computadores e Sistemas 
Ltda para prestação de serviços de locação de equipamentos de informática. 
 
040/005016/2003 
Contrato de prestação de serviços firmado entre a SMS e a empresa Tecnocoop 
Sistemas - Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Processamento de Dados 
Ltda para o gerenciamento do banco de dados OpenBASE. 
 
040/004537/2003 
Contrato firmado entre a SMS e a Fastcom Tecnologia para fornecimento de materiais 
e equipamentos para expansão e modernização da infra-estrutura da rede de 
comunicação de dados (retorno de diligência). 
 
040/003930/2003 
Contrato de prestação de serviços - Informática, Multimídia e Animação - firmado 
entre a Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MultiRio e a Service Coop - 
Cooperativa dos Profissionais de Trabalho em caráter emergencial. 
 
040/003338/2003, 040/002962/2004 
Contrato nº 87/2003 e 1º Termo Aditivo, celebrados entre a COMLURB e a Unisys 
Brasil Ltda, com a interveniência da Empresa Municipal de Informática S/A - 
IPLANRIO para a prestação do serviço de locação do sistema ERGON, incluindo 
manutenção e suporte técnico. 
O Termo Aditivo apresentado reduziu o objeto do Contrato nº 87/2003, sem no 
entanto, reduzir seu valor. Foi sugerido que a COMLURB apresente: 
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1) O plano de capacitação - e respectivo prazo de implantação - da equipe própria 
para a realização dos serviços de suporte técnico para a execução e 
acompanhamento da folha de pagamento.  
2) Os currículos dos profissionais Unisys alocados para a execução de tais serviços. 
 
040/003114/2004 
Contrato firmado entre a SMS e a Positivo Informática Ltda. para prestação de 
serviços com fornecimento de materiais e equipamentos para instalação de rede de 
dados e rede elétrica estabilizada nos Hospitais Municipais Souza Aguiar, Miguel 
Couto e da Lagoa. 
 
040/002151/2003 
Contrato celebrado entre PGM e Unisys do Brasil.  
Objeto: Prestação de serviços de modernização do sistema atual da Dívida Ativa com 
desenvolvimento de interface gráfica para ambiente internet.  
Verificação in-loco da execução do contrato realizada. Parecer técnico em 
elaboração. 
 
040/001961/2004 
Termo aditivo para locação de mais equipamentos no contrato celebrado entre EMAG 
e a empresa Investplan Computadores e Sistemas Ltda. 
 
040/001625/2003 
Contrato firmado entre a IPLANRIO e a Sirius Sistemas Digitais Ltda. para prestação 
de serviço de licenciamento de uso de software de formatação de formulários e 
arquivos de dados variáveis para impressão em linguagem PCL 5 ou superior, 
incluindo treinamento e garantia do produto. 
 
040/001602/2004 
Contrato nº 25/2003, celebrado entre IPLANRIO e P&J Sistemas Ltda, para a 
prestação de suporte técnico das 125 licenças adquiridas através do contrato nº 
038/2002, como também fornecer 125 licenças do software Metaframe XPE com 
prestação de serviço de suporte técnico.Foi identificada a existência de outras 
empresas que comercializam o software no Brasil através de consulta a sites da 
Internet . Se faz necessária uma averiguação, por parte dos jurisdicionados, sobre a 
"validade" das certidões apresentadas.  
 
040/001549/2004 
Contrato firmado entre a PREVI-RIO e a Rent a Machine Locadora de Equipamentos 
Ltda. para prestação de serviços de locação de dois microcomputadores, por seis 
meses (retorno de diligência). 
 
040/001137/2003 
Contrato nº 119/2002, celebrado entre SMF e Growtec Tecnologia da Informação 
Ltda, para a prestação de serviços de subscrição, suporte técnico e manutenção do 
software BV Control. A certidão de exclusividade apresentada restringiu-se 
especificamente ao fornecimento à SMF, sendo sugerido que fosse demonstrada a 
inviabilidade de competição.  
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040/000259/2001, 040/005384/2000, 040/000179/2001 
Contrato e Termos de Execução celebrados entre Oracle e IPLANRIO/SMF/SME. 
Foram ratificadas pela IPLANRIO os indícios de irregularidades nas contratações, 
identificando-se o montante a ser ressarcido à PCRJ. 
 
OUTROS DESTAQUES 

Formação de equipe técnica para testes no software Riomail (disponibilizado pela 
IPLANRIO), visando a migração do correio eletrônico Lotus Notes para software livre 
a ser adotado na PCRJ.  
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8.2. 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, 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: 
      
• Auditoria Ambiental - Apresenta legislação, artigos, notícias, links, livros e eventos 

sobre Auditoria Ambiental. 
• Parecer Prévio - Exercício de 2003 - 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; 

• Em Pauta - Publicação bimestral 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; 

• FUNDEF - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério; 

• Fundo Municipal de Saúde - Relatório de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária do FMS; 

• Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ - Relatório exigido pela Lei Complementar 
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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; 

• Revista do TCMRJ; 
• Consulta a Processos; 
• Votos Relevantes; 
• Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque; 
• Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 
• Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de 

Concorrência que estão sob análise do TCMRJ. 
• Biblioteca e Legislação On Line 
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8.3. 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 técnico 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. 

 
SUPORTE TÉCNICO 

Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das 
principais publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo 
também a coleção de diários oficiais em CD –ROM. 
 
A Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 
publicações relativas às atividades inerentes ao Controle Externo; além disto, possui 
em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 
1980 (67608 periódicos), de Diários Oficias em CD-ROM (esferas Federal, Estadual e 
Municipal), disponibilizando ainda na homepage, através do Sistema Informa On line, 
todo o seu acervo de legislação atualmente somando um total de 27898 atos 
cadastrados para consulta interna/externa, assim como também coletâneas 
consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte. 
 
A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto 
de um acervo de mais de 14.000 itens, entre livros, revistas e fitas de vídeo, 
utilizando-se ainda de informações disponíveis em outros Centros de Documentação 
e Informação, assim como na internet. 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 7.500 artigos de revistas especializadas 
em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo. 
 
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. Recentemente, 
uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 

 
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. 
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Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 
      
Fevereiro 
Dia 5 - Reinício do Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria de Desempenho, 
ministrado pela Fundação Getulio Vargas, com carga horária de 88h/a e com término 
previsto para dia 12 de março de 2004, realizado no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, às 5ª e 6ª feiras, das 14h às 18h. 
Dia 17 - Reinício do Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados às terças-feiras, das 12h 
às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Março 
Dia 8 - Início dos cursos de informática sobre Windows 98, Word 97 básico e Excel 97 
básico, realizados às 2ª, 4ª e 5ª feiras, na parte da manhã das 10h às 12h e na parte 
da tarde das 14h às 16h, na sala de treinamento deste Centro Cultural, 14º andar.  
Dia 12 - Término do Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria de Desempenho, 
ministrado pela Fundação Getulio Vargas, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
Dia 16 - Palestra com Exmo. Sr. Dr. Siro Darlan, Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e 
Juventude, sobre o tema "Políticas Públicas de Responsabilidade do Município do Rio 
de Janeiro", às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Abril 
Dia 14 - Reunião com os representantes dos Planos de Saúde, Semic, Semeg e 
Assim, para apresentação do projeto sobre o Plano de Saúde do Servidor Municipal - 
PSSM aos servidores deste Tribunal de Contas, às 12h e 30min, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Por ocasião do DIA NACIONAL DA MULHER, comemorado em 30 de abril, foi 
realizado: 
Dia 27 - Palestra com a Exmª Srª Romy Martins Medeiros da Fonseca, Presidente do 
Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, às 15h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, e; 
Dia 28 - Apresentação do CORAL DO TCMRJ, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
 
Cursos de informática sobre Windows 98, Word 97 básico e Excel 97 básico, 
realizados às 2ª, 4ª e 5ª feiras, na parte da manhã das 10h às 12h e na parte da tarde 
das 14h às 16h, na sala de treinamento deste Centro Cultural, 14º andar. 
 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Maio 
Dia 1 - Apresentação do Coral do TCMRJ, no Teatro Popular de Rio das Ostras, por 
ocasião do Concerto Comemorativo ao 3º aniversário do Coro Som da Pessoa, 
daquele Município. 
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Dia 4 - Cerimônia de abertura do Curso "Instrumentos Aplicados à Auditoria Ambiental 
Pública" ministrado pelo Núcleo de Ciências Ambientais do IB/UFRJ, com 
apresentação do Coral do TCMRJ, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 6 - Inicio do Curso de "Instrumentos Aplicados à Auditoria Ambiental Pública", 
ministrado pela UFRJ, para treinamento de 50 (cinqüenta) técnicos de nível superior 
deste Tribunal, bem como representantes do Tribunal de Contas da União, Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Controladoria Geral do Município do Rio de 
Janeiro , Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, com carga horária total de 180h/a, realizado às quintas-feiras das 14h às 18h 
10min e as sextas-feiras das 8h e 30min às 18h e 10min, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
Dia - Visita a esta Corte de Contas de alunos da 8ª série do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, acompanhados pelas senhoras Regina 
Braga Tavares, professora de Língua Portuguesa, Márcia Roberto da Silva, 
professora de Matemática e Maria Beatriz Lopes Martins, professora de Artes 
Plásticas da mencionada Instituição de Ensino. 
Dias 24 e 25 - 1º Ciclo de Palestras - "O Tribunal e o Meio Ambiente", realizado no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, de acordo com a programação abaixo: 
Dia 24 - 9h - Abertura 
 Thiers Vianna Montebello - Presidente - TCMRJ 
 - 9h 15m - Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 Fernando Gabeira - Deputado Federal 
 - 10h - Debate 
 - 10h 15m - Intervalo 
 - 10h 45m - O Município e o Meio Ambiente - Aspectos Jurídicos 
 Oscar Graça Couto - Professor da PUC-RJ, FGV, Advogados e Diretor Jurídico do 
Brasil/PNUMA - Programa da ONU para Meio Ambiente 
 - 11h 30m - Debate 
 - 11h 45m - Encerramento 
Dia 25 - 10h - Indicadores e Desenvolvimento Sustentável 
 Sérgio Besserman Vianna - Diretor de Informações Geográficas do IPP 
 - 10h 45m - Debate 
 - 11h - Agenda 21 - Desenvolvimento Sustentável Local 
 Ana Batista - Secretária Executiva do Fórum 21 da Cidade do Rio de Janeiro 
 - 11h 45m - Debate 
 - 12h - Intervalo para almoço 
 - 14h - Unidades de Conservação e Plano de Manejo 
 Maria Fernanda S. Q. da Costa Nunes - Diretora do Instituto de Biologia da UFRJ 
 - 14h 45m - Debate 
 - 15h - Intervalo 
 - 15h 30m - Lixo e Meio Ambiente 
 José Henrique Penido - Assessor da Diretoria Técnica e Industrial - Comlurb 
 - 16h 15m - Debate 
 - 16h 30m - Encerramento 
 
Dia 26 - Palestra de Prevenção e Combate a Incêndios na Sede deste Tribunal, 
palestrante Fábio Chagas Arcanjo - 1º Tenente Bombeiro Militar - QOC/96, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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Dia 31 - Cerimônia de abertura do Curso de "Aperfeiçoamento na Operacionalização 
de Sistemas de Controle, Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde", 
ministrado pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 
- FIOTEC/FIOCRUZ, para treinamento de 31(trinta e um) técnicos de nível superior 
deste Tribunal, bem como representantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária total de 190h/a, realizado 
às segundas-feiras das 10h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Cursos de informática sobre Windows 98, Word 97 básico e Excel 97 básico, 
realizados às 3ª, 4ª e 5ª feiras, na parte da manhã das 10h às 12h e na parte da tarde 
das 14h às 16h, na sala de treinamento deste Centro Cultural, 14º andar. 
 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Junho 
Dias 1, 2 e 3 - Curso Gestão e Auditoria de Contratos de Prestação de Serviços e 
Obras, ministrado pelo professor S. G. Oliveira, Diretor da ATAC, Assessoria de 
Treinamento em Auditoria e Contratações, para 50 (cinqüenta) servidores desta Corte 
de Contas, com carga horária total de 22horas, das 9h e 30min às 18h, sendo que no 
dia 3, das 9h e 30min às 13h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 20 - Apresentação dos Corais do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, às 17h, no Solar das 
Artes, rua Ibituruna, nº 53 - Tijuca 
 
Continuação do Curso de Aperfeiçoamento na Operacionalização de Controle, 
Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde, ministrado pela ENSP/FIOCRUZ, 
realizado às 2ª feiras, das 10h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Continuação do Curso de Instrumentos Aplicados à Auditoria Ambiental Pública, 
ministrado pela UFRJ, às 5ª feiras, das 14h às 18h e 10min e às 6ª feiras, das 8h e 
30min às 18h e 10min, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Assinatura do Convênio entre a Associação Carioca de Ensino Superior - 
UNICARIOCA e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo 
de conceder descontos nas mensalidades em forma de bolsas parciais de estudos 
aos servidores e seus dependentes em seus cursos de graduação 
(Convênio nº 08/2004, disponibilizado na Intra Net / Página Centro Cultural). 
 
Julho 
Dia 08 - Palestra proferida pela equipe da 3ª IGE, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, às 15:00 horas, sobre o tema "Programa de visita às escolas da Rede 
Municipal de Ensino" e "Sistema Estatístico de dados". 
Dia 15 - Realizado no Salão Nobre do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, às 18:00 horas, o lançamento do livro do Ministro Marcos Vinicios Vilaça 
"Trajetória e Convicções" , da editora Bagaço, com prefácio do Ministro Luiz Octavio 
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Galloti, a convite dos Conselheiros-Presidentes José Gomes Graciosa do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro e Thiers Vianna Montebello do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro. A renda foi revertida integralmente à ABBR - 
Associação Brasileira de Reabilitação do Rio de Janeiro. 
Dia 18 - Realizado o IX Encontro de Corais da Aleichem de Cultura e Recreação, às 
17h, rua São Clemente, nº 155, Botafogo, tendo tido a participação dos Coros : Coral 
da ASA, Coral do TCMRJ, Canto Livre do SESC Nacional e Coral Harte Vocal. 
 
Continuação do Curso de Aperfeiçoamento na Operacionalização de Controle, 
Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde, ministrado pela FIOCRUZ, 
realizado às 2ª feiras, das 10h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Agosto 
Dia 02 - Término do prazo para entrega dos trabalhos de monografias do Concurso 
"Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", sobre o tema " Lei Orgânica Nacional, Uma 
Perspectiva para os Tribunais de Contas ". 
Dia 02 - Recepção dos novos Auxiliares de Controle Externo, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia, às 10h e 30 min, com palestras proferidas pelos Ilustríssimos 
Senhores Dermeval José Rodrigues, Diretor da Secretaria de Atividades 
Administrativas, Alexandre Angeli Cosme, Diretor Geral do Departamento Geral de 
Pessoal e José Netto Júnior, Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro.  
Dias 02 e 03 - Realizado o I Forum Brasileiro de Controle Externo da Administração 
Pública, no Hotel Glória, das 9h às 18h e 30 min, com participação de 45 servidores 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.  
Dias 03, 04 e 05 - Realizado o curso de Informática - Sistema de Controle de 
Processos, para os novos Auxiliares de Controle Externo, das 9h às 12h, na Sala de 
Treinamento de Informática do Centro Cultural, no 14º andar.  
Dia 05 - Foram reiniciadas as aulas do curso de Instrumentos Aplicados à Auditoria 
Ambiental Pública, ministrado pela UFRJ, às 5ª feiras, das 14h às 18h e 10 min e às 
6º feiras, das 8h e 30 min às 18h e 10 min, no auditório Luiz Alberto Bahia.  
Dia 13 - Foram abertos no gabinete da presidência deste Tribunal, os envelopes das 
8 monografias participantes do Concurso "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" 
ano 2004, na presença do Exmº Senhor Conselheiro Presidente Thiers Vianna 
Montebello, Conselheiro Jair Lins Netto, Presidente da Comissão Julgadora do 
Concurso, Srª Maria Bethânia V. N. Tadeu, Secretária-Executiva da referida Comissão 
e Srª Márcia Leal de Freitas, Coordenadora do Centro Cultural. 
Dia 21 - Encontro dos Coros, com a participação do Coral do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, assim como do Coral Villas São Conrado e Coral da 
Mulher, às 19h no Espaço Cultural RHEMA, na Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana, 1133, loja 112 - Copacabana. 
Dia 21 - Assinatura do Convênio entre a Universidade Veiga de Almeida e o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de conceder descontos nas 
mensalidades em forma de bolsas parciais de estudos aos servidores e seus 
dependentes em seus cursos de graduação (Convênio nº 013/2004, disponibilizado 
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na IntraNet/Página Centro Cultural ). 
 
Setembro 
Dia 03 - Término das aulas do curso de Instrumentos Aplicados à Auditoria Ambiental 
Pública, ministrado pela UFRJ, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.  
Dia 08- Palestra proferida pelo Ilustríssimo Senhor Celecino de Carvalho Filho, Chefe 
de Assessoria Técnica do Cadastro Nacional de Informação Social do Ministério da 
Previdência Social, sobre o tema "Reforma Previdenciária", às 10h e 30min, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 15 - Apresentação do Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX, às 11h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia, com a participação dos senhores Marco Antonio 
Scovino, Assessor da Presidência, Jaqueline Dias de Mello, Assessora da Secretaria 
Geral, Cláudio Sancho Monica, Coordenador da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, Rodolfo Luiz Pardo, Assessor Chefe da Assessoria de Informática e 
Guilherme Pereira Tavares Coutinho, Técnico de Controle Externo. 
 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Outubro 
Dia  13 - Cerimônia  de  encerramento do curso "Instrumentos Aplicados à Auditoria 
Pública", com entrega de certificados, ministrado pelo Núcleo de Ciências  Ambientais  
do  Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dias  18  e  19 - Início das turmas I e II, respectivamente, do Curso de Oratória,  
ministrado pela Professora Rogéria Guida, realizado às segundas e  quintas-feiras,  
das  15h  às 17h e terças e quartas-feiras, das 10h às 12h, na Sala de Treinamento, 
no 14º andar deste Tribunal. 
Dia  28  - Reunião  dos  membros  da  Comissão  Julgadora, encarregada do 
julgamento   e  classificação  das  monografias  concorrentes  ao  "Prêmio Maurício  
Caldeira  de  Alvarenga"  ?  Exercício  2004 e classificação dos trabalhos vencedores. 
 
Continuação  do Curso de Aperfeiçoamento na Operacionalização de Controle, 
Avaliação  e Auditoria do Sistema Único de Saúde, ministrado pela FIOCRUZ, 
realizado  às  2ª  feiras,  das  10h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, 
sendo que no dia 26 não houve aula. 
 
Ensaios  do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Novembro 
Dia  1 - Cerimônia de outorga do "Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal",  a  
personalidades que conferiram relevância e expressão ao Sistema Tribunal  de 
Contas, às 16h, no Plenário Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. 

Personalidades Agraciadas 
Carlos Pinna de Assis 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e  
Presidente da Atricon 
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Diogo Figueiredo Moreira Neto 

Procurador Aposentado do Estado do Rio de Janeiro e 
Professor Titular de Direito Administrativo da Universidade 
Cândido Mendes 

José Gomes Graciosa 
Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro 

José Paulo Sepúlveda Pertence 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 

Luciano Brandão Alves de Souza 
Ministro Aposentado do Tribunal de Contas da União 

 Luiz Alberto Bahia 
Conselheiro Aposentado e ex-Presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 

Maurício Azedo 
Conselheiro Aposentado do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro e Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa 

Miguel Pachá 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Sami Jorge Haddad Abdulmacih 
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Valmir Campelo 
Presidente do Tribunal de Contas da União 

 
Dia 03 - Sessão Pública realizada às 15h, na sala das Sessões Ministro Luciano 
Brandão Alves de Souza, para abertura dos envelopes contendo as fichas de 
identificação dos autores das monografias vencedoras do "Prêmio Maurício Caldeira 
de Alvarenga" 
1º Lugar - Heitor Delgado Correa 

Título : Lei Orgânica Nacional, Uma Perspectiva para os Tribunais de Contas 
Pseudônimo : Úrsula 

2º Lugar 
Wanda Cláudia Galluzzi Nunes 
Título: Lei Orgânica Nacional, Instrumento para Consolidação da Legitimidade 
dos Tribunais de Contas Brasileiros 
Pseudônimo : Peb 

3º Lugar 
Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos 
Título : Idéias e Olhares Sobre uma Legislação para Fortalecer o Controle 
Externo Brasileiro 
Pseudônimo : Cy Morgan 

 
Dia 17 - Solenidade de entrega dos prêmios aos três vencedores do Concurso de 
Monografias "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", com apresentação do Coral 
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deste Tribunal, às 17h, no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Continuação  do  Curso  de  Aperfeiçoamento  na  Operacionalização de Controle, 
Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde, ministrado pela ENSP/FIOCRUZ,  
realizado  às  2ª  feiras,  das  10h  às  17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 
 
Continuação  do  Curso de Oratória, ministrado pela Professora Rogéria  Guida,  com  
aulas às segundas e quintas-feiras, das 15h às 17h e terças  e  quartas-feiras,  das 
10h às 12h, na Sala de Treinamento, no 14º andar deste Tribunal. 
 
Ensaios  do  Coral  do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dezembro 
Dia 02 - Solenidade de entrega dos certificados aos oradores participantes do Curso 
de Oratória, ministrado pela Professora Rogéria Guida, às 11h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 08- Apresentação de Final de Ano do Coral do TCMRJ, com a participação do 
Octeto Boca Boca, às 12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia  09  -  Apresentação  do  Coral  do  TCMRJ, no Encontro de Coros a ser realizado  
às  17h,  no Palácio Guanabara, situado na rua Pinheiro Machado s/nº, Laranjeiras. 
 
Dia  13 - Encerramento das aulas do Curso de Aperfeiçoamento de Controle, 
Avaliação   e  Auditoria  do  Sistema  Único  de  Saúde,  ministrado  pela 
ENSP/FIOCRUZ,  realizado  às segundas-feiras, das 10h às 17h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ensaios  do  Coral  do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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9. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com 
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da 
fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como 
mantém relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o 
Tribunal de Contas da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores 
participem de palestras de interesse público e institucional, em seminários e 
encontros promovidos por entes públicos ou privados. Esses convites normalmente 
são aceitos, uma vez que se ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem 
adotando para se aproximar não só dos órgãos e entidades jurisdicionados, mas 
também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da sociedade em geral. 
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10. CONCLUSÕES 

Em absoluta consonância com os princípios orientadores do Sistema Tribunal de 
Contas do Brasil, as atividades executadas neste período, resumidamente historiadas 
no presente Relatório, comprovam que as ações desenvolvidas por esta Corte de 
Contas neste recém-findo exercício de 2004 visaram em especial, assegurar a efetiva 
gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. 

 
No plano institucional houve-se esta Corte de Contas em perfeito alinhamento 

com todos os componentes do Sistema Nacional de Controle Externo, em especial 
com o Tribunal de Contas da União, direcionando e estreitando entendimentos com o 
objetivo de otimizar a prestação de serviços de controle externo das contas públicas 
em função do bem social. 

 
Em plano municipal, de igual forma e com maior ênfase, a busca da afinação de 

idéias e ações com a Excelsa Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi incentivada à 
saciedade. 

 
Por fim, atento às diretrizes delineadas no início do período, este Tribunal de 

Contas não poupou esforços e recursos no sentido de emprestar continuidade ao 
processo de aperfeiçoamento e especialização de seu corpo de servidores, por meio 
de programas de treinamentos das mais diversas especialidades, e participação em 
congressos, seminários etc, em âmbito nacional, inclusive com apresentações de 
trabalhos técnicos. 

 
Cabe destacar, nesse campo da especialização profissional, o curso, em nível de 

grau superior, desenvolvido em parceria por este Tribunal de Contas e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Instrumentos Aplicados à Auditoria Ambiental Pública, 
distribuído em 180 (cento e oitenta) horas-aula, onde cinqüenta (50) técnicos desta 
Corte de Contas foram treinados para atuar no controle e otimização de gastos 
públicos na área ambiental. 

 


