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Mensagem do Presidente 

 

      
Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro Vereador Ivan Moreira, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, 
 
 
 
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 88 da Lei Orgânica do Município do 

Rio de Janeiro, o TCMRJ elaborou o presente Relatório Trimestral de suas atividades, 
referente ao período de Abril a Junho de 2005, com o propósito de submetê-lo à 
apreciação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

 
É pertinente realçar que neste trimestre, na Sessão Especial ocorrida em 13 de 

junho, esta Corte de Contas decidiu, por unanimidade, e nos termos do voto do 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Jair Lins Netto, pela emissão de Parecer 
Prévio favorável à aprovação das Contas de Gestão do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, com 35 (trinta e cinco) recomendações. 

 
Na oportunidade, renovo minhas manifestações de elevada estima e justificada 

consideração. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Thiers Vianna Montebello 
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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 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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 
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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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  

Secretaria Municipal das Culturas 
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Gov erno 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal de Transportes 
Secretaria Municipal de Obras e Serv iços 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 Desenv olv imento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Secretaria Especial de Prev enção à Dependência Química 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
Secretaria Especial de Promoção e Def esa dos Animais 

 
FUNDOS ESPECIAIS  

Fundo de Manutenção e Desenv olv imento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
Fundo de Desenv olv imento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenv olv imento 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 Conserv ação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Prev idência do Município do Rio de Janeiro 
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AUTARQUIAS  

Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Instituto de Prev idência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Social – FUNDO-RIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS 

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

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Centro Internacional Riotur S.A. – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráf ego 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 Pref eito – GBP 

 
 

FUNDAÇÕES 
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 2.670 processos, 
versando sobre os diversos assuntos citados acima. 

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos 
processos no período de abril a junho de 2005, segundo sua natureza, indicando as 
suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por 
sua natureza. 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Abril Maio Junho Total

Licitações 23 26 36 85
Contratos 222 264 279 765
Convênios 209 72 123 404
Orçamentário/Financeiro 126 110 281 517
Pessoal 177 282 279 738
Concursos 4 12 13 29
Inspeções 11 21 19 51
Consultas 1 4 0 5
Informações/Comunicados 10 14 19 43
Denúncias/Representações 1 2 1 4
Outros Assuntos 5 13 11 29

Total 789 820 1.061 2.670
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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 2º trimestre de 2005, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido 
em 25 (Vinte e cinco) Sessões Ordinárias, 03 (Três) Sessões Administrativas e 01 
(Uma) Sessão Especial, conforme especificado no quadro a seguir. 

 

Quadro 4. 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. 

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Ordinárias Administrativas Especial Total

Abril 8 2 - 10
Maio 9 - - 9
Junho 8 1 1 10

No Trimestre 25 3 1 29

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 19 72 0 0 11 102
CONTRATOS 263 1.016 0 0 105 1.384
CONVÊNIOS 58 199 0 0 22 279
ORÇAMENTÁR IO/FINANCEIRO 23 21 0 47 10 101
PESSOAL 24 0 476 1 29 530
CONCU RSOS 9 2 35 0 1 47
INSPEÇÕES 35 51 0 0 14 100
CONSULTAS 0 0 0 0 1 1
INFORMAÇÕES, COMU NICADOS 6 5 0 1 8 20
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 0 6 0 0 8 14
OUTROS ASSUNTOS 0 1 0 0 3 4
Total 437 1.373 511 49 212 2.582

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 es fera de sua com petência, 
ass is te o Poder Legis lativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos  
sobre m atéria de suas  atribuições  e sobre a organização dos  processos  que lhe 
devam  ser subm etidos . 

A seguir são apresentadas  as  Deliberações  e Resoluções  aprovadas  nes te trimestre. 

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES 

Deliberação n. 161, de 11 de maio de 2005 
Dispõe sobre as  auditorias  operacionais  e vis itas  técnicas  do Tribunal de Contas  do 
Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 13/05/05, n. 40, p. 41. 
 
 
6.3.2. RESOLUÇÕES 

Resolução n. 292, de 19 de abril de 2005  
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a Equipe de Apoio, 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Jackeline Sam paio Maciel, para 
proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, visando à 
aquis ição de cadeiras  giratórias . 
DORIO de 20/04/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 293, de 25 de abril  2005  
Des igna os  funcionários  Nelson Evangelis ta da Fonseca, Heron Alexandre Moraes  
Rodrigues , Rafael D' Angelo Visconti, para cons tituírem  com issão encarregada de 
proceder ao exam e, em  conjunto, das  m atérias  cons tantes  dos  processos  nº s  
40/1170/2005 e 40/1238/2005.   
DORIO de 27/04/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 294, de 02 de maio  2005  
Des ignar Aluis io Gilvan de Oliveira Martins , com o Pregoeiro, e para com por a Equipe 
de Apoio, Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e André Ricardo 
Rodrigues  Meireles , para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão 
Presencial, visando à aquis ição de lum inárias  para es ta Corte de Contas . 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 295, de 02 de maio de  2005  
Des ignar Aluis io Gilvan de Oliveira Martins , com o Pregoeiro, e para com por a Equipe 
de Apoio, Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Andre Ricardo 
Rodrigues  Meireles , para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão 
Presencial, visando à aquis ição de cartuchos  para im pressoras  des ta Corte de 
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Contas . 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 296, de 02 de maio de 2005  
Des ignar Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, com o Pregoeiro, e para com por a Equipe de 
Apoio, Marco Antonio Lenz, Andre Ricardo Rodrigues  Meireles  e Renato Triani 
Guerra, para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, 
visando à aquis ição de condicionadores  de ar para es ta Corte de Contas . 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 297, de 03 de maio de 2005  
Confirm a, no Quadro Perm anente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro, os  servidores  que m enciona: Maria de Fátim a Ferreira Prazeres  e 
Affonso Henriques  Guim arães  Corrêa. 
DORIO de 04/05/05. 
 
Resolução n. 298, de 09 de maio de  2005  
Des ignar Luis  Gus tavo Moreira das  Neves  Bezerra de Menezes , Ana Claudia 
Fernandes  Lourenço e Heitor da Silva Ferraz, para sob a pres idência do prim eiro, 
cons tituírem  Com issão de Inventário de Bens  Perm anentes , de conform idade com o 
dispos to no arts . 50 e 51 da Resolução CGM n. 415, de 14/10/2002, que se incubirá 
de prom over a em issão do inventário fís ico anual de bens  perm anentes  des ta Corte 
de Contas . 
DORIO de 12/05/05, n. 39, p. 35. 
 
Resolução n. 299, de 10 de maio de 2005  
Es tende no âm bito do Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro as  
dispos ições  do Decreto nº 25.337, de 04 de m aio de 2005 que autoriza as  secretarias, 
autarquias , fundações  e em presas  m unicipais  à com pensação do expediente do dia 
27 de m aio de 2005. 
DORIO de 12/05/05, n. 39, p. 35. 
 
Resolução n. 300, de 18 de maio de 2005  
Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho para proceder es tudos  visando à 
elaboração de projeto de lei a fim  de resguardar os  atuais  patam ares  rem uneratórios, 
por quando da aposentação, dos  servidores  de nível m édio e elem entar do quadro do 
Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro.   
DORIO de 20/05/05, n. 45, p. 40. 
 
Resolução n. 301, de 25 de maio de  2005  
Aprova o Relatório de Ges tão Fiscal exigido pela Lei Com plem entar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/05/05, n. 49, p. 36. 
 
Resolução n. 302, de 01 de junho de 2005  
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio, 
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Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Eliane Cos ta de Mello Alves , 
para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, visando à 
aquis ição de m onitores  de cris tal líquido. 
DORIO de 03/06/05, n. 53, p. 45. 
 
Resolução n. 303, de 06 de junho de 2005  
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005, aprovado pela Resolução nº 02, 
de 07 de janeiro de 2005 e alterações . 
DORIO de 07/06/05,  p. 27. 
DORIO de 15/06/05, p. 40 - Retificação. 
 
Resolução n. 304, de 20 de junho de 2005  
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, André Ricardo Rodrigues  Meireles , e, Jackeline Sam paio 
Maciel, para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, 
visando à contratação de seguro anual para frota de veículos  oficiais  des ta Corte de 
Contas . 
DORIO de 22/06/05, n. 66, p. 34. 
 
Resolução n. 305, de 20 de junho de 2005  
Des igna Maria Goreti Fernandes  Moça, Sergio Pereira de Jesus , Deize Polonini de 
Souza, Milton Rodrigues  de Oliveira, Marcos  Henrique Pereira da Silva Alborguetti, e 
Eliane Cos ta de Mello Alves , para, sob a pres idência do prim eiro, no prazo de 60 
(sessenta dias ), com porem  a com issão que procederá ao levantam ento dos  
docum entos  e processos  localizados  no Serviço de Arquivo, des ta Corte de Contas , 
objetivando, após  a devida avaliação e class ificação dos  m esm os , a apropriada 
des tinação para fins  de reciclagem  ou guarda, nos  term os  do Decreto n. 12.276/93 e 
em  consonância com  os  critérios  adotados  pela com issão ins tituída pela Resolução 
"P" 048, de 17 de m aio de 2002, tudo em  conform idade com  o processo n. 
40/2588/2005. 
DORIO de 27/06/05, n. 69, p. 51. 
 
Resolução n. 306, de 23 de junho  2005  
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a Equipe de Apoio, os 
funcionários  Aluis io Gilvan de Oliveira Martins , André Ricardo Rodrigues  Meireles  e 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, para proceder à abertura de licitação na m odalidade 
Pregão Presencial, visando à contratação para es ta Corte de Contas , dos  serviços de 
m otoris tas , por um  período de 12 (doze) m eses . 
DORIO de 27/06/05, n. 69, p. 51. 
 
Resolução n. 307, de 23 de junho de 2005 
Regulam enta o Concurso de Monografia para o Prêm io Maurício Caldeira de 
Alvarenga no exercício de 2005. 
DORIO de 28/06/05, n. 70, p. 35. 
 

Os referidos  atos  adm inis trativos  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 âm bito 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 
com pos ta de sete Inspetorias  Gerais  e da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvim ento - CAD. 
 

7.1. ATRIBUIÇÕES 

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

 
7.1.1. 1ª, 2, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I – exam inar os  Convênios  e respectivas  pres tações  de contas , celebrados  pelos  
órgãos  e entidades  afetos  às  suas  áreas  de atuação; 

II – exam inar os  dem ais  ins trum entos  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  dispos itivos  da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 

III – m anter s is tem a de controle e arm azenam ento de dados  sobre os  m encionados 
órgãos  e entidades ; 

IV – m anter cadas tro e arquivo dos  contratos  de obras , serviços  e com pras  firm adas 
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 . 

 
7.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL 

I – exam inar, quanto à legalidade, os  processos  relativos  aos  atos  de adm issão de 
pessoal, a qualquer título, excetuadas  as  nom eações  para cargo de provim ento em  
com issão; 

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

III – proceder ao regis tro, em  ins trum ento próprio, dos  atos  referidos  nos  incisos  
anteriores , cons iderados  legais  por es te Tribunal; 

IV – realizar auditorias  e inspeções . 

 
7.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL 

I – exam inar os  editais  de concorrência, bem  com o os  contratos  e dem ais  
ins trum entos  deles  decorrentes ; 
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II – m anter cadas tro dos  editais  de concorrência e dos  ins trum entos  deles  
decorrentes , para subs idiar as  dem ais  Inspetorias  Gerais  de Controle Externo em  
suas  auditorias  e inspeções . 

 
7.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

I – exam inar, prelim inarm ente, as  contas  de ges tão do Prefeito e da Mesa Diretora da 
Câm ara Municipal do Rio de Janeiro; 

II – acom panhar a execução orçam entária do Município, inclus ive das  entidades  da 
adm inis tração indireta, elaborando relatórios  quadrim es trais  sobre a evolução da 
receita e da despesa; 

III – acom panhar a ges tão dos  Fundos  Especiais  m unicipais , elaborando para o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino Fundam ental e de Valorização 
do Magis tério – FUNDEF e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios  
trim es trais  de sua execução orçam entária; 

IV – inform ar, nos  processos  referentes  aos  atos  de adm issão de pessoal, a 
repercussão orçam entário–financeira das  despesas  deles  decorrentes , após  o 
pronunciam ento da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo acerca de sua legalidade; 

V – proceder à análise dos  processos  relativos  aos  dem ons trativos  da Lei 
Com plem entar nº 101, de 4 de m aio de 2000, na form a da Deliberação nº 134, de 28 
de novem bro de 2000; 

VI – exam inar as  tom adas  e pres tações  de contas  dos  adm inis tradores e ordenadores 
de despesa da adm inis tração direta e indireta; 

VII – elaborar m inutas  de certidões  concernentes  à pos ição das  contas  anuais  de 
ges tão do Chefe do Executivo, para efeitos  de atendim ento às  exigências  cons tantes 
na Resolução nº 43, de 21 de dezem bro de 2001, do Senado Federal, em  
atendim ento às  solicitações  form uladas  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  m oldes  determ inados  pela Resolução N.º 179/2001, de 19/11/2002, é a seguinte 
a dis tribuição 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 

Cons tata-se no quadro a seguir que foram  processados  pelo s is tem a de informações 
a entrada de 4.264 e a saída de 4.113 processos  na Secretaria de Controle Externo, 
cons iderando a som a de todas  as  Inspetorias  e da CAD. 

 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico a seguir m os tra a dis tribuição da totalidade des tes  processos  por IGE. 
Ressaltam os  que a 5ª IGE é um a Inspetoria especializada no exam e dos  atos  de 
adm issão 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 299 338
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3ª IGE 855 784
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5ª IGE 966 888
6ª IGE 177 180
7ª IGE 842 842
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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 em itir parecer prévio sobre elas , de acordo com  o es tabelecido 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; 

 
      
040/001490/2005 
Contas  de Ges tão do Exm o. Sr. Prefeito, relativas  ao exercício de 2004. O Plenário 
des ta Corte de Contas , na sessão de 13/06/2005, decidiu, por UNANIMIDADE, com  
base na análise efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento - CAD 
e nos  term os  do voto do Exm o. Sr. Conselheiro-Relator Jair Lins  Netto, pela em issão 
de parecer prévio favorável à aprovação das  contas , com  as  35 recom endações , que 
seguem : 

1. Que as  Pres tações  de Contas  do Município do Rio de Janeiro contenham  
esclarecim entos  objetivos  sobre as  recom endações  efetuadas  no exercício 
anterior (subitem  XI.1); 

2. Que o Município procure cum prir as  m etas  fiscais  es tabelecidas  nas  Leis  de 
Diretrizes  Orçam entárias  (subitens  XI.5 e 10.3.2 da análise da CAD); 

3. 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 
(subitem  XI.6 ); 

4. Que seja abolida a prática de se efetuar despesas  sem  prévio em penho, 
evitando, as  "despesas  a pagar", principalm ente no Fundo Municipal de Saúde. 
(subitens  XI.7 e 6.1.3.1. e 2.10.3.2.2 da análise da CAD). Ressalte-se que este 
tem a vem  sendo reiterado desde o exercício de 2000; 

5. Que a Superintendência Municipal de Transportes  Urbanos  - SMTU efetue a 
inscrição dos  créditos  vencidos  há m ais  de 05 (cinco) anos  da composição dos 
valores  a receber em  Dívida Ativa, conform e o dispos to no art.  212 do Código 
Tributário Municipal bem  com o im plem ente um  controle adequado de Bens  
Móveis  (subitem  XI.8); 

6. Que a Secretaria Municipal de Educação providencie junto ao Governo 
Es tadual o devido ressarcim ento das  despesas  referentes  ao Termo de Cessão 
de Uso nº 147/2004 (subitens  XI.9 e 6.2.7, es te do relatório da CAD); 

7. Com o relatado nos  itens  7.2.2.1, 7.2.2.2 e 7.2.2.3 da análise da CAD, as  
Dem onstrações  Contábeis  das  Em presas  Públicas  e Sociedades de Economia 
Mis ta devem  apresentar inform ações  qualitativam ente superiores  e atender às 
Norm as e Princípios  Contábeis  (subitem  XI.13);  

8. Que a Adm inis tração Municipal em  conjunto com  a Procuradoria Geral do 
Município prom ova es tudo acerca da probabilidade da realização dos  créditos 
decorrentes  da Dívida Ativa, cons iderando a legis lação aplicável, cons tituindo 
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provisão contábil para perdas  prováveis , refletindo nas  Dem onstrações  
Contábeis  do Município o provável valor de realização dos  ativos  class ificados 
com o Dívida Ativa, conform e tratado nos  subitens  4.1.3.1, 9.3.4 do relatório da 
CAD e XI.14; 

9. Que seja realizada, anualm ente, a atualização m onetária dos  precatórios  
previs ta no §1º do art.  100 da Cons tituição Federal (subitem  XI.17);  

10. Que seja levado ao conhecim ento do Chefe do Poder Executivo a atual 
s ituação do FMDU, elaborando, se for o caso, es tudo conclus ivo sobre sua 
revitalização ou sua extinção  (subitem  XI.18 e 6.8, es te da análise da CAD); 

11. Que o Poder Executivo realize  es tudo sobre o crescim ento do endividam ento 
das  Em presas  Públicas  e Sociedades  de Econom ia Mis ta, que se revela 
preocupante, bem  com o sobre a viabilidade de alteração da form a jurídica 
dessas  entidades   (subitem  XI.19); 

12. Que as  futuras  pres tações  de contas  discrim inem  as  diferenças  entre os  
valores  inform ados  pela Contadoria, relativos  aos  repasses , e os  valores  
recebidos  pelas  entidades  da Adm inis tração Indireta, visando um a m aior 
transparência e confiabilidade dos  dados  apresentados  (subitem  7.3.1 do 
relatório da CAD e XI.21 ); 

13. 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 (subitem  XI.24); 

14. Que seja providenciada pela Adm inis tração Municipal avaliação das  causas  
geradoras  das  contingências  com entadas  no subitem  XI.26, visando à 
im plem entação de controles  eficientes  na área adm inis trativa das  Em presas  
Públicas  e Sociedades  de Econom ia Mis ta; 

15. Que a Adm inis tração Municipal reavalie o processo de elaboração, execução e 
controle do orçam ento das  em presas  públicas  e sociedades de economia mista 
(subitem  XI.27); 

16. Que se evitem  dis torções , conform e apontado nos  subitens  2.5.1.1 e 2.8 do 
relatório da CAD, no tocante à receita previs ta e arrecadada (subitem  XI.28); 

17. Que sejam  enviados  a es ta Corte de Contas , sem pre que houver a publicação 
de Decreto autorizando a abertura de créditos  adicionais  por excesso de 
arrecadação, docum entos  com provando o referido excesso, entre eles  a 
m em ória de cálculo, a previsão e a arrecadação orçam entária m ensal e, 
sem pre que poss ível, a tendência para o exercício (subitem  2.2 da análise da 
CAD e XI.29); 

18. Que seja im plem entado um  controle efetivo sobre os  projetos  beneficiados por 
incentivos  culturais , visando evitar a ocorrência das  im propriedades  
relacionadas  no subitem  XI.30; 

19. Que sejam  encam inhados  a es ta Corte de Contas  os  Relatórios  de Auditoria 
Interna, nos  term os  do que cons ta nos  artigos  37, inciso  II, alínea "c", e 38, 
inciso III, da Deliberação n.º 034/83 (subitem  XI.31); 

20. Que os  dem ons trativos  referentes  ao Orçam ento Participativo sejam  
preenchidos  em  sua totalidade, proporcionando o conhecim ento integral dos  
tem as ali contem plados  (subitem  1.9 da análise da CAD); 

21. Que seja providenciada a reclass ificação do valor m encionado no subitem  
4.1.3.2 do relatório da CAD;  

22. Que as  audiências  públicas  m encionadas  no subitem  6.1.4 do relatório da CAD 
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sejam  realizadas , conform e es tabelecido na Lei nº 8.689/93 ; 
23. Que seja evitada a ocorrência dos  fatos  elencados  no subitem  6.2.7 daquela 

análise, relacionados  à ges tão dos  recursos  do FUNDEF; 
24. Que seja evitada a ocorrência dos  fatos  elencados  no subitem  6.11 da análise 

da CAD, relacionados  à ges tão dos  recursos  do FMEO; 
25. Que a PCRJ, apesar do cum prim ento do art. 212 da Cons tituição Federal em  

2004, atingindo o percentual de 25,03%, atente para as  aplicações  em  
Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino nos  exercícios  futuros , em  virtude 
de sua aproxim ação, a cada ano, do seu lim ite m ínim o, conform e subitem 8.1.1 
do relatório da CAD; 

26. Que nas  Pres tações  de Contas , inclus ive do exercício de 2005, e nos  projetos 
de lei orçam entária, as  despesas  com  inativos  sejam  descons ideradas  para 
efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvim ento 
do Ens ino, conform e art. 212, da CF/88., conform e subitem  8.1.1 da análise da 
CAD e em  atendim ento à decisão des ta Corte quando da análise da Prestação 
de Contas  de 2000 e à Lei 9.394/96. Tal recom endação deverá ser observada 
em  qualquer dem ons trativo publicado pela Prefeitura; 

27. Que nas  futuras  Pres tações  de Contas , inclus ive do exercício de 2005, e nos  
projetos  de lei orçam entária, sejam  adotados  os  ajus tes  apresentados  no 
subitem  8.1.3 do relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual 
aplicado na Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino, conform e art.  212, da 
Cons tituição Federal. Tal recom endação, tam bém , deverá ser observada em  
qualquer dem ons trativo publicado ; 

28. Que seja evidenciado, nas  futuras  pres tações  de contas , dem ons trativo das  
"Outras  Despesas  com  Ens ino" não cons ideradas  na apuração do percentual 
m ínim o previs to no art.  212 da Cons tituição Federal, totalizadas  no 
Dem onstrativo das  Receitas  e Despesas  com  Ens ino, integrante do Relatório 
Resum ido da Execução Orçam entária, conform e subitem  8.1.2 da análise da 
CAD;  

29. Que nas  futuras  pres tações  de contas , a com pos ição das  Despesas  de 
Exercícios  Anteriores  que integraram  a base de cálculo para  fins  do art.  212 
da Cons tituição Federal seja evidenciada, indicando o Processo Adm inistrativo 
e a respectiva fundam entação, com  base nas  hipóteses  do art. 37 da Lei 
4.320/64 (subitem  8.1.3.2 do relatório da CAD); 

30. Que as  despesas  por subfunção, nos  Dem onstrativos  das  Receitas  e 
Despesas  com  Ens ino e Ações  e Serviços  de Saúde, integrantes   do Relatório 
Resum ido da Execução Orçam entária, sejam  apresentadas  em  conform idade 
com  o respectivo m anual de elaboração, conform e subitem  8.1.2.1 e 8.4.3.1 do 
m encionado relatório; 

31. Que seja anexado, nas  futuras  pres tações  de contas , o dem ons trativo do 
cálculo do percentual apurado pela Superintendência do Tesouro Municipal 
relativo ao com prom etim ento com  os  juros , am ortizações  e encargos  da dívida 
(subitens  1.6 e 8.11 da análise da CAD); 

32. Que as  despesas  a pagar sejam  cons ideradas  no cálculo da apuração da 
suficiência financeira.(subitem  8.12 do relatório da CAD); 

33. Que o ges tor do FINCON adote providências  a fim  de evitar a descontinuidade 
do s is tem a, perm itindo o regis tro adequado da execução orçam entária, 
conform e abordado no subitem  5.1.4 do m esm o relatório;  
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34. Que sejam  adotadas  providências  no sentido de ser revertido o déficit apurado 
nas  Contas  do FUNPREVI, observando o determ inado pela Lei nº 3.344/01 
(subitem  6.3.2.1.3 da análise da CAD) ; 

35.Que o Poder Executivo Municipal dê prosseguim ento, durante o exercício de 
2005, às   m edidas  necessárias  para que os  planos  de m anejo das  unidades  de 
conservação am biental de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro 
es tejam  disponíveis  no prazo previs to no art. 27 da Lei Federal n° 9.985, de 
18/07/00. 

 
 
 
 

7.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determ inado no Program a de Inspeções  Ordinárias  para o ano de 2005 
(40/0056/2005), foram  realizadas  no 2º trim es tre de 2005 as  seguintes  Inspeções : 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Procuradoria Geral do Município - PGM e Secretaria Especial de 
Desenvolvim ento Econôm ico, Ciência e Tecnologia - SEDECT. 
Maio: Gabinete do Prefeito - GBP e Fundação João Goulart - FJG. 
Junho: Secretaria Municipal de Adm inis tração - SMA, Centro de Feiras , Expos ições e 
Congressos  do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A e Secretaria Especial de 
Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Habitação - SMH.  
Maio: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
Junho: Com panhia Municipal de Energia e Ilum inação - RIOLUZ. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Ins tituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e Fundação Rio - F.RIO. 
Maio: Secretaria Municipal de Ass is tência Social - SMAS. 
Junho: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Câm ara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ e Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS. 
Maio: Secretaria Municipal de Esportes  e Lazer - SMEL. 
Junho: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Adm inis tração - SMA. 
Maio: Ins tituto de Previdência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Junho: Secretaria Municipal de Adm inis tração - SMA. 
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6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Meio Am biente - SMAC e Secretaria Municipal de 
Urbanism o - SMU. 
Maio: Superintendência Municipal de Transportes  Urbanos  - SMTU e Secretaria 
Municipal de Transportes  - SMTR. 
Junho: Com panhia de Engenharia de Tráfego do RJ - CET-RIO. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Maio: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Em presa Municipal de 
Multim eios  Ltda - MULTIRIO, Centro de Feiras , Expos ições  e Congressos  do Rio de 
Janeiro - RIOCENTRO S/A, Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB, 
Dis tribuidora de Film es  S/A - RIOFILME, Em presa de Turism o do Município do Rio de 
Janeiro - RIOTUR, Câm ara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, Fundo Municipal de 
Ass is tência Social - FMAS, Fundo Municipal dos  Direitos  da Criança e do Adolescente 
- FMDCA, Fundo de Desenvolvim ento Econôm ico e Trabalho do Mun. do RJ - 
FUNDET, Fundo Municipal de Habitação - FMH e Fundo Municipal de 
Desenvolvim ento Urbano - FMDU.   
Junho: Fundo de Conservação Am biental - FCA, Fundo Municipal de Saúde - FMS e 
Fundo de Mobilização de Esportes  Olím picos  - FMEO.  
 
 
7.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determ inado no Program a de Auditorias  Operacionais  para o ano de 
2005 (040/2494/2005), foram  realizadas  no 2º trim es tre de 2005 as  seguintes  
auditorias : 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Junho: Secretaria Municipal de Adm inis tração - SMA: Creche Ins titucional Doutor 
Paulo Niem eyer. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Program a Favela - Bairro. 
Maio: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Program a de Despoluição da 
Baía de Guanabara. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Maio: Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Program a de Diabetes . 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Meio Am biente - SMAC: Auditoria Am biental em  
Unidades  de Conservação. 
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7.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determ inado no Program a de Vis itas  Técnicas  para o ano de 2005 
(040/2494/2005), foram  realizadas  no 2º trim es tre de 2005 as  seguintes  vis itas : 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Es tádio Olím pico e Cidade do 
Sam ba - Gam boa. Secretaria Municipal de Obras  - SMO: Av. Bras il - Irajá/Guadalupe. 
Fundação Ins tituto das  Águas  do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS: Praia do 
Pontal. 
Maio: Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Loteam ento Vila Nova Sepetiba e 
Morro Cantagalo - Ipanem a . Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Urb. 
Cidade Fregues ia-Jacarepaguá, Es tádio Olím pico, Cidade da Mús ica e Concessão 
Teleporto Cidade Nova . Fundação Ins tituto das  Águas  do Município do Rio de 
Janeiro - RIO-ÁGUAS: Canalização do Rio Grande - Jacarepaguá.  
Junho: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Urb.Cidade Inhaúm a, 
Cass ino da Urca, Es tádio Olím pico, Cidade da Mús ica e Concessão do Teleporto 
Cidade Nova. Secretaria Municipal de Obras  e Serviços  Públicos  - SMO: Av. Bras il - 
Es tr. Mal. Alencas tro - Bangu . Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Favela 
Bairro-Rio das  Pedras .  
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Educação - SME: 6ª CRE - E.M. Com andante Arnaldo 
Varella, E.M. Coelho Neto, E.M. Cyro Monteiro e E.M. Antenor Nascente. 
Maio: Secretaria Municipal de Educação - SME: 7ª CRE - E.M. Gal. João Mendonça 
de Lim a, E.M. Pio X, E.M. Cândido Cam pos e E.M. Teófilo Moreira da Cos ta.  
Junho: Secretaria Municipal de Educação - SME: 3ª CRE - E.M. Bolivar, E.M. 
Francisco Jobim , E.M. Rio Grande do Sul e E.M. Brigadeiro Faria Lim a. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Junho: Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 1.0 - Pos to de Saúde da 
Mangueira, Pos to de Saúde Fernando Antônio Braga Lopes , UIS Manoel Arthur 
Villaboin, CMS Ernani Agrícola e CMS Ernes to Zeferino Tibau Jr. 
 
 
7.5.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções  ordinárias , auditorias  operacionais  e vis itas  técnicas  nos  perm item, no 
contato direto com  os  órgãos  inspecionados , valendo-nos  da função pedagógica 
des te Tribunal, sugerir m edidas  oportunas  para sanar im propriedades  cometidas, por 
inexperiência ou até desconhecim ento da legis lação. 

Um a dificuldade cons tante dos  trabalhos  desenvolvidos  é a falta de espaço físico nos 
órgãos  para ins talação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos  
trabalhos . O desconhecim ento dos  funcionários  dos  órgãos  inspecionados a respeito 
da legis lação, m orm ente o Regim ento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe 
na função pedagógica. 

A partir de 1999, es ta SCE passou a acom panhar de form a m ais  intensa a execução 
dos  contratos  e a vis itar os  locais  onde as  atividades  são desenvolvidas , 
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proporcionando um a visão m ais  am pla das  funções  e fatos  ocorridos  nos  diversos  
órgãos  vis itados . 

Atualm ente es tes  trabalhos  são alicerçados  em  um  m étodo voltado para verificações 
pontuais  nos  órgãos  jurisdicionados , o que reflete um  controle m ais  eficaz por parte 
des ta SCE. 

 
7.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as  Inspeções  Ordinárias  relativas  ao 2º trim es tre de 2005, des tacam os as  
seguintes : 
      
040/007205/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela  2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Obras  e Serviços  Públicos  - SMO, em  agos to/2003. 
OBJETIVOS: Execução de contratos . 
COMENTÁRIOS: Solicitada  m anifes tação da   jurisdicionada sobre a im plem entação 
de  cronogram a que perm ita a subs tituição gradual da m ão-de-obra terceirizada, 
relativam ente aos  serviços  apontados  no relatório, pelo preenchim ento de cargos  
através  de concurso público, indicando, inclus ive, o tem po que cons idera adequado 
para a efetiva adoção de tais  m edidas . 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 02/05/2005. 
 
040/006797/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB, em  outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a s ituação do auto de infração do ISS no valor de R$ 201 
m ilhões ; a escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real; o apontado em  inspeção 
anterior; a rem uneração dos  Diretores ; o cálculo e recolhim ento de tributos ; e os  
procedim entos  para pagam ento de pequenas  despesas . 
COMENTÁRIOS: Solicitado pronunciam ento do Departam ento Jurídico da em presa 
sobre o recolhim ento e pagam ento de tributos ; provis ionar o auto de infração de R$ 
201 m ilhões  e analisar a viabilidade de oferecer treinam ento aos  responsáveis  pelo 
cálculo e recolhim ento dos  tributos  retidos  na fonte. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 06/04/2005. 
 
040/006539/2002 
Inspeção realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na Secretaria 
Municipal de Fazenda - SMF, em  agos to/2002. 
OBJETIVOS: Acom panham ento da evolução da dívida pública e das  aplicações  
financeiras  realizadas  pelo m unicípio e o levantam ento de fatos  relevantes  ocorridos 
no exercício de 2002, relativos  ao ITBI e ISS. 
COMENTÁRIOS: O Relatório final de s indicância adm inis trativa apurou a om issão no 
dever de fazer lançam ento de ISS e, conseqüente, dano ao erário.O opinam ento 
conclus ivo des ta Corte  sobre os  poss íveis  responsáveis  dem anda a análise de 
docum entos  que, segundo a SMF, poderia violar o ins tituto do s igilo fiscal. 
DECISÃO: O processo foi sobres tado na Sessão de 27/04/2005. 
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040/006473/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em  m aio e junho/2004. 
OBJETIVOS: Avaliação do Program a "Bairrinho". 
COMENTÁRIOS: Solicitado pronunciam ento da SMH sobre as  recom endações : a) 
Que  não m ais  se prom ova urbanização de assentam entos  em  áreas  de risco, b) Que 
se identifiquem  e  relacionem   os  problem as exis tentes  no funcionam ento ou na 
qualidade dos  s is tem as im plantados , exigindo das  contratadas  responsáveis  as  
providências  corretivas   necessárias , e c) em  se tratando de intervenções  em  locais  
desprovidos  de rede de esgoto sanitário que não  sejam   form alizadas  as  licitações e 
as  respectivas  contratações , sem  a prévia garantia de dotação suficiente para 
contem plar a im plantação de s is tem as de esgotam ento com  tratam ento.    
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
04/04/2005. 
 
040/003616/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME, em  m arço/2003. 
OBJETIVOS: Analisar o Fundo de Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino 
Fundam ental e Valorização do Magis tério (FUNDEF) de form a a subs idiar o exame da 
Pres tação de Contas  de Ges tão do Prefeito e verificar a correta contabilização e 
em prego dos  recursos  do Fundo no ano de 2002. 
COMENTÁRIOS: Ficou dem onstrado após  à diligência que as  despesas  indevidas  
realizadas  com  recursos  do FUNDEF foram  regularizadas ; o esboço do Plano de 
Carreira e Rem uneração do Magis tério, exigido pela Lei nº 9.424/96, es tá em  análise; 
e foi ass inado o Term o de Cessão regularizando a utilização de escolas  m unicipais  
pelo Es tado. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em  Sessão de 02/05/2005. 
 
040/003034/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação João Goulart - 
FJG, em  m aio/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedim entos  adm inis trativos  em  relação ao 
em penham ento de despesa e realização de licitações ; ativos  financeiros ; ativos  
patrim oniais ; execução de contratos . 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002579/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em  m arço/2004. 
OBJETIVOS: Verificação do alm oxarifado, bens  m óveis , avaliação de processos  em  
geral, execução de term os  e s is tem a descentralizado de pagam ento. 
COMENTÁRIOS: A equipe cons tatou a insuficiência de funcionários  terceirizados  
trabalhando nas  Moradias  na m odalidade "República" e tam bém  im perfeições  
detectadas  na análise dos  term os . 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 06/07/2005. 
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040/002492/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedim entos  adm inis trativos  em  relação ao 
em penham ento de despesa e realização de licitações ; ativos  financeiros ; ativos  
patrim oniais ; execução de contratos .  Atender determ inação do voto nº 102/2005 - 
FBG, proferido em  Sessão Plenária de 21.03.2005. 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002243/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Ins tituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE e Fundação Rio, em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Análise dos  processos  referentes  a apoios  financeiros  e suas  
respectivas  pres tações  de contas .  
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001979/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Prom oção e Defesa dos  Anim ais  - SEPDA, em  m arço/2005.  
OBJETIVOS: Verificar: a execução operacional e financeira dos  contratos  e/ou 
convênios , as  norm as e procedim entos  do alm oxarifado, bem  com o o regis tro, 
controle e a inventariação dos  bens  patrim oniais . 
COMENTÁRIOS: Foi solicitado à jurisdicionada: a correção do prazo da execução do 
contrato, referente a pres tação dos  serviços  de locação de um a m áquina copiadora 
digital; inform ações  sobre o contrato com  a Vivências  Containeres  Ltda; cum primento 
dos  cons tante no Term o de Referência, relativo aos  contratos  de locação de veículos; 
inform ação sobre a lotação dos  pres tadores  de serviços  nas  colônias ; providencias  
referentes  ao conserto ou subs tituição do aparelho m odelo I30sx, que es tá no 
m inicentro de Bonsucesso, bem  com o esclarecim entos  acerca da dis tribuição de 
ração. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 27/06/2005. 
 
040/001961/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas  do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Analisar os  processos  de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
processos  adm inis trativos , contratos , adiantam entos , dem ons trações  contábeis , 
controle do alm oxarifado e bens  m óveis . 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001550/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes  e Lazer - SMEL, em  dezem bro/2004.  
OBJETIVOS: A presente Inspeção teve por escopo o acom panham ento da execução 
da ges tão adm inis trativa do Parque Público "Cidade das  Crianças  Leonel Brizola", 
incluindo os  fatores  es truturais  e operacionais  exis tentes .  
COMENTÁRIOS: Solicitadas  inform ações  de com o se procedeu a continuidade dos  
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serviços  de ges tão do CCLB, após  31/12/2004; quais  os  critérios  utilizados  para o 
quantitativo de recursos  hum anos ; se há contrato de m anutenção para o teleférico; as 
providências  adotadas  para sanar os  problem as na pis ta de skate, no lago, biblioteca 
e piso da ram pa de acesso à piscina; falta de profiss ionais  da brigada de incêndio nos 
finais  de sem ana; providências  quanto ao planejam ento de acesso ao Parque e 
pendências  na pres tação de contas . 
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do relatório ao órgão - Sessão de 15/06/2005.          
 
040/000533/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Superintendência Municipal de Transportes  Urbanos  - SMTU, em  outubro/2005. 
OBJETIVOS: Visou ates tar a fidedignidade das  dem onstrações  Contábeis  e verificar a 
s is tem ática de aplicação de m ultas .   
COMENTÁRIOS: Foram  solicitados  esclarecim entos , dentre outros  aspectos , quanto 
a não inscrição em  Dívida Ativa de créditos  em  atraso, a falta de segurança do 
Relatório das  Contas  a Receber, a necess idade de  im plem entação de 
recom endações  no acesso ao Banco de Dados  e de cobrança de serviços  pagos  e 
não executados , além  da fragilidade no s is tem a de cancelam ento de m ultas .  
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
25/04/2005. 
 
040/000441/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Ins tituto das  
Águas  - RIO-ÁGUAS, em   novem bro/2004. 
OBJETIVOS: Execução de contratos . 
COMENTÁRIOS: Dentre as  im propriedades  apontadas , des tacam -se: a) A m edição 
de 80 m 2, do item  AD017776 - Barracão de Obra (R$ 10.965,60), quando  no local,  
cons tatou-se a utilização de um  container (item  AD017094), cujo aluguel, 
cons iderando o SCO-RIO de junho/03, totaliza em  6 m eses  o valor de R$ 3.022,14. 
Observa-se um  pagam ento a m aior de R$ 7.943,46, que na falta de  jus tificativa, deve 
ser devolvido aos  cofres  públicos   e b) A m edição de 14,56 m 2, do item  AD000070 - 
Placa de Identificação da Obra -  quando no local cons tatou-se a exis tência de um a 
placa de aproxim adam ente 5,00 m 2. 

DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 20/04/2005. 
 
040/000318/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Assuntos  Es tratégicos  - SEAE, em  novem bro/2004. 
OBJETIVOS: Cons iderando que a Secretaria vem  desenvolvendo ações  para apoiar 
atletas  visando os  Jogos  Pan-Am ericanos  de 2007, bem  com o ações  de fom ento à 
cultura esportiva, a inspeção teve por escopo a verificação das  pres tações  de contas 
referentes  a apoios  financeiros  realizados  no ano de 2004, bem  com o o exam e dos  
procedim entos  de controle adotados  pelo órgão, quanto aos  convênios  celebrados . 
COMENTÁRIOS: Solicitadas  inform ações  a respeito da s ituação em  relação ao 
exercício de 2005, um a vez que a LDO não contem pla atividades  esportivas . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 04/05/2005.  
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Câm ara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em  junho/2005. 
OBJETIVOS:Verificar o atendim ento aos  lim ites  de gas tos  es tabelecidos  na Em enda 
Cons titucional nº 25 e Lei de Responsabilidade Fiscal, a aderência das  
Dem onstrações  Contábeis  à Lei nº 4.320/64 e princípios  Contábeis , bem  com o obter 
subs ídios  para o exam e da Pres tação de Contas . 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Secretaria Municipal de Ass is tência Social - SMAS, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Análise do Fundo de Desenvolvim ento Econôm ico e do Trabalho 
(FUNDET) de form a a validar os  saldos  dos  balancetes ; verificar os  pontos  das  
inspeções  anteriores  e a aderência aos  procedim entos  legais ; e recom endações  
des ta Corte em  seu Parecer Prévio, relativas  a Pres tação de Contas  do Exm o Sr. 
Prefeito. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Secretaria Municipal de Ass is tência Social - SMAS, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Análise do Fundo Municipal de Ass is tência Social (FMAS) e do Fundo 
Municipal para Atendim ento à Criança e Adolescente (FMDCA)  de form a a validar os 
saldos  dos  balancetes ; verificação dos  pontos  ques tionados  em  inspeções anteriores; 
e a aderência dos  procedim entos  às  norm as legais . 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes  e Lazer - SMEL, em  m aio/2005.  
OBJETIVOS: Exam inar as  pres tações  de contas  do Convênio nº 67/03, que trata da 
m anutenção e cus teio do Com itê Organizador do PAN e do Convênio nº 33/04, cujo 
objeto é a parceria para im plantação do Projeto Telem ar Rio de Janeiro Basquete 
Clube; verificar in loco o contrato nº 25/05, celebrado entre SMEL x Alfla Prom oções  e 
Eventos  Ltda, cujo objeto é a execução do projeto "Brincando na Praça", levando 
entretenim ento e diversão às  com unidades  locais , oferecendo, além  de brinquedos  
exclus ivos , recreação e dis tribuição de brindes . 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Centro de Feiras , 
Expos ições  e Congressos  do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S.A., em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedim entos  adm inis trativos  em  relação ao 
em penham ento de despesa e realização de licitações ;  ativos  financeiros ;  ativos  
patrim oniais ; execução de contratos /term os  de perm issão de uso; 
pendências /regularização de im propriedades  apontadas  em  inspeções  anteriores . 
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OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Adm inis tração - SMA, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedim entos  adm inis trativos  em  relação ao 
em penham ento de despesa e realização de licitações ;  ativos  financeiros ; ativos  
patrim oniais , execução de contratos ;  pendências /regularização de im propriedades  
apontadas  em  inspeções  anteriores . 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
 
 
7.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as  Auditorias  Operacionais  relativas  ao 2º trim es tre de 2005, des tacam os as  
seguintes : 
      
040/005330/2003 
Auditoria Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento 
CAD, na Secretaria Municipal de Educação, em  julho/2003. 
OBJETIVOS: Avaliar o desem penho da ações  do Program a de Inform ática Educativa, 
entre outros  aspectos , quanto: a) a efetividade, eficácia, eficiência e econom icidade; 
b)as  dificuldades  e oportunidades  na utilização dos  m icros  pelos  beneficiários ;  c) as 
condições  operacionais  das  escolas  para inserir os  m icros  nas  atividades escolares, a 
capacitação de professores  e a divulgação do Program a e d) a identificar os principais 
produtos  e a exis tência de indicadores  de desem penho m ensuráveis . 
COMENTÁRIOS: Es ta Corte decidiu pelo m onitoram ento da im plem entação das  
recom endações  e oportunidades  de m elhoria em  inspeção futura. 
DECISÃO:O processo foi arquivado na Sessão de 18/05/2005. 
 
040/001086/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF/Secretaria Municipal de Governo - SMG, em  agos to/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o s is tem a de arrecadação/operacionalidade no que tange à Taxa 
de Publicidade do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Ques tionam entos  quanto às  oportunidades  de m elhoria e 
recom endações  apresentadas , baseadas  no seguinte: m om ento do fato gerador da 
Taxa da Publicidade; sanção pecuniária im pos ta pela exibição do engenho sem  
autorização; com petência para realizar os  procedim entos  fiscais ; recursos disponíveis 
para o exercício da fiscalização da TAP; e procedim entos  de controle de pagam ento 
das  guias  de autorização em itidas  
 DECISÃO: Pela rem essa do relatório ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
20/06/2005. 
 
040/001061/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvim ento Social - FUNDO RIO, em  setem bro/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o desem penho das  ações  do Program a "Dando Asas  ao Futuro", 
iniciado em  m arço de 2004, com  a finalidade de prom over a reinserção social e 
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fam iliar de crianças  e adolescentes  que ocupam  os  arredores  do Aeroporto Santos  
Dum ont. 
DECISÃO: Pela rem essa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 22/06/2005.  
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  m aio/2005.  
OBJETIVOS: Avaliar o desem penho das  ações  do Program a Municipal de Diabetes  
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo os  aspectos  da 
operacionalidade, eficiência, eficácia, efetividade e econom icidade.  
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Adm inis tração - SMA, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desem penho da Creche Ins titucional Doutor Paulo Niem eyer, 
que tem  com o finalidade pres tar ass is tência aos  filhos  de servidores  m unicipais , de 
zero a três  anos  e onze m eses  de idade, em  busca do desenvolvim ento integral da 
criança em  seus  aspectos  fís ico, ps icológico, intelectual e social, com plem entando a 
ação da fam ília e da com unidade. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração 
 
 
7.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as  Vis itas  Técnicas  relativas  ao 2º trim es tre de 2005, des tacam os as  
seguintes : 
      
040/003334/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em  m arço/2005. 
OBJETIVOS: Acom panham ento da execução do contrato nº 29/03, lavrado com  
Dim ens ion Engenharia Ltda, visando a realização de obras  de urbanização, infra-
es trutura e edificações  na Com unidade Vila Rica de Irajá - Acari. 
COMENTÁRIOS: Solicitadas  à SMH cópias  das  notas  fiscais  de com pra e 
m anutenção das  bom bas de sucção e recalque que não se encontravam  na es tação 
do em preendim ento durante a vis ita, acarretando o despejo de todo o esgoto captado 
em  um  rio que passa no local. A fiscalização alegou que as  bom bas  es tavam  em  
m anutenção. Recom endado o cum prim ento das  exigências  legais  no tocante a 
ques tão am biental. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 16/05/2005. 
 
040/002690/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação- SME/4ª CRE, em  fevereiro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e às condições 
gerais  das  escolas . 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
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040/002182/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO,  em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Acom panham ento da execução do contrato nº 57/04,  lavrado com  Delta 
Cons truções  S/A, visando a com plem entação das  obras  na Avenida Bras il no trecho 
entre Irajá e Guadalupe, objetivando a im plantação da 4ª faixa de tráfego na pis ta 
central. 
COMENTÁRIOS: Recom endado à SMO que: a) Os  itens  do orçam ento referentes  à 
consultoria especializada deverão ser suprim idos , passando a adm inis tração a 
realizar processo licitatório para contratação de em presa de gerenciam ento técnico, b) 
Que seja disponibilizada no canteiro de obras  a docum entação de autorização do 
local para onde es tá sendo levado o m aterial rem ovido da obra (bota fora) e o controle 
de entrada e saída de cam inhões  da obra ao local do vazadouro. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 22/06/2005. 
 
040/002037/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em   dezem bro/2004. 
OBJETIVOS: Acom panham ento do execução do contrato nº 122/03, lavrado com  o 
Consórcio Cidade do Sam ba visando a realização das  obras  e serviços  de construção 
da Cidade do Sam ba.  
COMENTÁRIOS: Solicitado à RIOURBE: a) Jus tificativas  para o fato da es trutura 
m etálica já m ontada não es tar com  acabam ento previs to no item  ET 002535, uma vez  
que foram  m edidos  98,32% do orçam ento,  b) Os  es tudos  de viabilidade de inclusão  
do s is tem a de ventilação forçada  na sala de pinturas   dos  barracões , c) 
Preenchim ento  correto da folha de m edição de form a  a apresentar, para cada item , 
as  quantidades  após   a m edição anterior  e o total acum ulado, d) Os  cálculos  dos  
percentuais  de ventilação e ilum inação, atribuídos  para obtenção das  áreas , com  
relação a cada pavim ento. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 15/06/2005.         
 
040/001934/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em  m arço/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e às condições 
gerais  das  escolas . 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001923/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação- SME/6ª CRE, em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e às condições 
gerais  das  escolas . 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001644/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em  fevereiro/2005. 
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OBJETIVOS: Verificação de ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e às condições 
gerais  das  escolas . 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001596/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em  agos to/2004. 
OBJETIVOS: Acom panham ento da execução do contrato nº 71/03, lavrado com  a 
Blokos  Engenharia Ltda,  visando a realização de obras  de infra-es trutura e de 
edificações  no loteam ento Vila Nova Sepetiba (PROAP II). 
COMENTÁRIOS: Solicitado à SMH: a)  Licenciam ento am biental junto à FEEMA do 
em preendim ento que prevê a cons trução de es tações  elevatória e de tratam ento de 
esgoto (Resolução CONAMA nº 237/9); b) Esclarecim entos  quanto à  m edição de 4 
(quatro) pontos  de ligação de água e esgoto à rede pública de res idência (IT06023), 
dentro do item  Canteiro de Obras  (SEPE2070), vez que não foram  utilizados  
contêineres  e  barracão de obra, m as  apenas   um a casa, a qual já deveria es tar 
ligada à rede pública. O valor total m edido des te item  foi de R$ 1.831,56. 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 25/04/2005. 
 
A PROCESSAR 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  junho/2005. 
OBJETIVOS:Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o Centro 
Municipal de Saúde Marcolino Candau - Cidade Nova, por m eio da verificação dos  
recursos  hum anos  e m ateriais , des tacando as  condições  das  ins talações físicas e dos 
equipam entos  utilizados , a origem  da população atendida, a produção de consultas  
m édicas , a participação das  unidades  nos  program as ins titucionais  da Secretaria, a 
disponibilidade de m edicam entos  e de m aterial de uso corrente e a adequação de 
seus  procedim entos  de es tocagem , além  da verificação da aderência dos  serviços  
terceirizados  aos  respectivos  projetos  bás icos . 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o Centro 
Municipal de Saúde Ernani Agrícola - Santa Teresa, por m eio da verificação dos  
recursos  hum anos  e m ateriais , des tacando as  condições  das  ins talações físicas e dos 
equipam entos  utilizados , a origem  da população atendida, a produção de consultas  
m édicas , a participação das  unidades  nos  program as ins titucionais  da Secretaria, a 
disponibilidade de m edicam entos  e de m aterial de uso corrente e a adequação de 
seus  procedim entos  de es tocagem , além  da verificação da aderência dos  serviços  
terceirizados  aos  respectivos  projetos  bás icos . 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  junho/2005. 
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OBJETIVOS: Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o Pos to de 
Saúde Fernando Antônio Braga Lopes  - Caju, por m eio da verificação dos  recursos  
hum anos  e m ateriais , des tacando as  condições  das  ins talações  fís icas  e dos  
equipam entos  utilizados , a origem  da população atendida, a produção de consultas  
m édicas , a participação das  unidades  nos  program as ins titucionais  da Secretaria, a 
disponibilidade de m edicam entos  e de m aterial de uso corrente e a adequação de 
seus  procedim entos  de es tocagem , além  da verificação da aderência dos  serviços  
terceirizados  aos  respectivos  projetos  bás icos . 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  junho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o Pos to de 
Saúde da Mangueira, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e m ateriais , 
des tacando as  condições  das  ins talações  fís icas  e dos  equipam entos  utilizados , a 
origem  da população atendida, a produção de consultas  m édicas , a participação das 
unidades  nos  program as ins titucionais  da Secretaria, a disponibilidade de 
m edicam entos  e de m aterial de uso corrente e a adequação de seus  procedim entos 
de es tocagem , além  da verificação da aderência dos  serviços  terceirizados  aos  
respectivos  projetos  bás icos . 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  elaboração. 
 
 
7.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as  Inspeções  Especiais  e Extraordinárias  relativas  ao 2º trim es tre de 2005, 
des tacam os as  seguintes : 
      
040/005349/2004 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar quantos  contratos  foram  ass inados  nos  últim os  2 (dois ) anos  
com  dispensa de licitação, sob a jus tificativa de ter caráter em ergencial; se os  
serviços  objeto desses  contratos  em ergenciais  não foram  objeto de licitação realizada 
nos  term os  da Lei 8.666/93 e se a SMS ins taurou inquérito adm inis trativo. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 23/05/2005. 
 
040/001444/2005 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  m aio/2005.  
OBJETIVOS: O trabalho realizado teve com o escopo a verificação da efetiva 
im plem entação do Program a de Planejam ento Fam iliar, conform e solicitação da 
Exm a. Srª Vereadora Andréa Gouvêa Vieira. 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação.          
 
006/380040/2001 
Inspeção Especial realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, na 
Com panhia Municipal de Conservação e Obras  Públicas  (em  Liquidação) - RIOCOP, 
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em  m aio/2005. 
OBJETIVOS: Verificar as  im propriedades  apontadas  no processo nº 06/380.040/2001, 
que trata da Pres tação de Contas  de Ges tão do exercício de 2000, sendo liquidante à 
época, o Sr. Ronald Stordze D'Angelo Visconti. 
OBSERVAÇÃO:Processo em  tram itação. 
 
 
 

7.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

O Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concom itante 
dos  editais  de concorrência, respaldado no es tabelecido 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 úti l 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 rem essa dos  editais  foi regulam entada 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; 
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Nes te item , es tá apresentada a quantidade, por órgão, de processos  relativos  a 
editais  analisados  pela SCE e que foram  à Plenário no período de abril a junho de 
2005. 
 

Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla Órgão Quant.
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização 33
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 8
SMO Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 8
SMF Secretaria Municipal de Fazenda 6
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana 5
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município - RJ 4
SMS Secretaria Municipal de Saúde 4
PGM Procuradoria Geral do Município do RJ 3
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A. 2
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação 2
SMTR Secretaria Municipal de Transportes 2
GBP Gabinete do Prefeito 1
Guarda Municipal Empresa Municipal de Vigilância S/A 1
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios Ltda 1
SME Secretaria Municipal de Educação 1
SMG Secretaria Municipal de Governo 1
SMH Secretaria Municipal de Habitação 1

83Total

SMEL
10%

RIOURBE
39%

SMO
10%

COMLURB
6%

SMF
7%

RIO-ÁGUAS
5%

SMS
5%

Outros
14%

PGM
4%
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Apresentam os a seguir exem plos  de processos  relativos  a editais  de concorrência 
que foram  analisados  nes te trim es tre pelo Plenário: 
      
040/006871/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2005 da SMEL. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de lim peza e conservação, incluindo fornecimento de 
m ateriais , das  ins talações  da Vila Olim pica da Gam boa,- s ituada a Rua da Gam boa 
s /nº - Centro RJ. 
COMENTÁRIOS: Tendo retornado de diligência determ inada por es ta Corte, após  
análise da 7ª Inspetoria, foi prom ovida um a r�����������	�

��������  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/04/2005. 
 
040/006870/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2005 da SMEL. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de lim peza e conservação, incluindo fornecimento de 
m ateriais , das  ins talações  da Vila Olím pica Clara Nunes , s ituada a Rua Pedro Jório 
s /nº - Fazenda Botafogo - RJ. 
COMENTÁRIOS: Com o conseqüência das  diligências  efetuadas  por es ta Corte de 
Contas , após  análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um  valor total de redução de 
R$192.062,40. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/006869/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2005 da SMEL. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de lim peza e conservação, incluindo fornecimento de 
m ateriais , das  ins talações  da Vila Olím pica Mes tre André, s ituada a Rua Marechal 
Falcão da Frota s /nº-Padre Miguel- RJ. 
COMENTÁRIOS: Com o conseqüência das  diligências  efetuadas  por es ta Corte de 
Contas , após  análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um  valor total de redução de 
R$156.535,80. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/006827/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2005 da SMEL. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de lim peza e conservação, incluindo fornecimento de 
m ateriais , das  ins talações  do Parque das  Vizinhanças  Dias  Gom es, s ituada a Estrada 
Cam boatá s /nº - Deodoro-RJ. 
COMENTÁRIOS: Com o conseqüência das  diligências  efetuadas  por es ta Corte de 
Contas , após  análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um  valor total de redução de 
R$98.524,80. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/005704/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 27/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquis ição de m ateriais  pertencentes  à classe 2266, aquis ição de óleo 
diesel, óleo B1, gasolina e álcool para diversas  unidades  da SMS. 
COMENTÁRIOS: Com o conseqüência das  diligências  efetuadas  por es ta Corte de 
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Contas , após  análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um  valor total de redução de 
R$708.070,50. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 18/05/2005. 
 
040/004004/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2004 da SMEL. 
OBJETO: Contratação para a pres tação de serviços  de Adm inis tração especializada 
esportiva para as  atividades  desenvolvidas  no Centro Esportivo Miécim o da Silva - 
CEMS 
COMENTÁRIOS: Tendo s ido subm etido  ao Plenário após  análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão prom oveu a dim inuição do valor es tim ado da licitação de R$ 3.899.102,40 para 
R$ 3.426.817,80, totalizando um a redução de R$ 472.284,60. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/001122/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 08/2005 da RIOURBE. 
OBJETO: Manutenção dos  s is tem as de ar condicionado central na CAP 3.2 (Hospital 
Municipal Maternidade Carm elal Dutra, IMAS Nise da Silveira, Hospital Municipal 
Piedade, CMS Milton Fontes  e Hospital Municipal Salgado Filho). 
COMENTÁRIOS: Tendo s ido subm etido  ao Plenário após  análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão prom oveu a dim inuição do valor es tim ado da licitação de R$ 2.688.000,00 para 
R$ 2.628.000,00, totalizando um a redução de R$ 60.000,00. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 25/05/2005. 
 
040/000971/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2005 da SME - 10ª CRE. 
OBJETO: Aquis ição de m ateriais  pertencentes  à classe 8405 (cam isetas  escolares). 
COMENTÁRIOS: Tendo s ido subm etido  ao Plenário após  análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão prom oveu a dim inuição do valor es tim ado da licitação de ��������������	
�
�
����������������
���
������
�������������	�
�
������
� 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recom endação na Sessão de 20/04/2005. 
 
 

7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES 

7.7.1. DENÚNCIAS 

O TCMRJ aprecia denúncias  apresentadas  por quaisquer cidadãos , associações , 
s indicatos  ou partidos  políticos  sobre irregularidades  ou ilegalidades  em  órgãos  ou 
entidades  sob a sua jurisdição, de acordo com  o es tabelecido no parágrafo segundo 
do artigo 74 da Cons tituição 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. 
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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  es tas  as  denúncias  analisadas  por es te Tribunal, no 2º trim es tre de 2005: 
      
040/001238/2005 
ASSUNTO: Irregularidades  no Contrato nº 318/2003 entre a COMLURB e a Júlio 
Sim ões  
COMENTÁRIOS: Através  da Resolução nº 292/ 2005, foi des ignado equipe técnica da 
6ª IGE para realizar Inspeção Extraordinária encarregada de proceder ao exam e, em  
conjunto, das  m atérias  cons tantes  dos  processos  nº's  40/1170/2005 e 40/1238/2005 
OBSERVAÇÃO: Relatório em  tram itação. 
 
 
7.7.2. CONSULTAS 

      
CMR/003408/2005 
ASSUNTO: Consulta por parte Câm ara Municipal do Rio de Janeiro, sobre a inclusão 
das  trans ferências  decorrentes  da repartição da Contribuição de Intervenção no 
Dom ínio Econôm ico (CIDE), no cálculo do lim ite legal es tabelecido na Em enda nº 25, 
de 14/02/2000. 
COMENTÁRIOS: Cons iderando que o art.29-A da Cons tituição Federal continua 
definindo com o com ponentes  da base de cálculo, as  trans ferências  previs tas  no art. 
159, que contem pla a CIDE, é cabível a inclusão dos  repasses  da Contribuição na 
apuração do lim ite. 
DECISÃO: Em  Sessão de 20/06/2005, es ta Corte entendeu que a parcela recebida da 
CIDE,  deve ser incluída no som atório da receita previs ta no art. 29-A da Cons tituição 
Federal. 
 
040/002066/2005 
ASSUNTO: Solicitação do Exm o. Sr. Vereador Rubens  Andrade, através  do Ofício nº 
395/05, a respeito dos  valores  com ercializados  pela PCRJ, relativo a vários  itens . 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral inform ou os  seguintes  valores : Cus to de R$ 

69,00 por m 2 de pavim entação, de R$ 104,00 por m 2 de alam brado, de R$ 99,00 por 

ponto de luz, de R$ 890,00  por m 2 de cons trução de creche, de R$ 16,00 por m 2 de 
s is tem a de drenagem , de R$ 118,00 por tonelada de m assa as fáltica e de R$ 0,37 por 
tonelada x Km  de transporte. 
 
 

7.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

De acordo com  a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câm ara Municipal é 
parte legítim a para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias  e inspeções  e o 
fornecim ento de inform ações  sobre fiscalizações  realizadas  e seus  resultados . 
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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 trim es tre des tacou-se as  seguintes  solicitações  da Câm ara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
CMR/003941/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm º Sr Vereador Edson Santos , de realização 
de Inspeção Extraordinária para análise de Contrato celebrado entre o Município do 
Rio de Janeiro e o Conselho das  Ins tituições  de Ens ino Superior da Zona Oes te - 
CIEZO, objeto de m atéria jornalís tica veiculada pelo Jornal O Dia, edição de 
10/09/2004.   
COMENTÁRIOS: A Inspeção Ordinária realizada pela 4ª  Inspetoria Geral teve por 
objeto o acom panham ento da execução da ges tão adm inis trativa do Parque Público 
Cidade das  Crianças  Leonel Brizola, tendo s ido rem etido cópia do relatório à augusta 
Casa de Leis  através  do ofício nº TCM/GPA/SES/037/02388A/2005 de 16/06/2005. 
 
040/002621/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Edson Santos , encam inhada 
através  do Ofício GP nº 7-765, de 08.06.2005, de envio de cópia do contrato de 
exploração da Marina da Glória, bem  com o de qualquer es tudo sobre sua renovação. 
COMENTÁRIOS: Através  do ofício nº TCM/GPA/SCP/230/2005, de 01.07.2005, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE/SCE, bem  com o da 
docum entação pertinente. 
 
040/002602/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Eliom ar Coelho, 
encam inhada através  do Ofício GVEC nº 079/2005, de 08.06.2005,  visando obter os  
seguintes  esclarecim entos : se a PGM procedeu à inscrição em  Dívida Ativa, para 
cobrança executiva, dos  valores  devidos  pelas  em presas  PGF Cam acho 
Dis tribuidora, Merkal Alim entos  Ltda. e Frigorífico Calom bé Ind. e Com . Ltda., na 
ordem  de R$ 33.634,70; R$ 855.083,16 e R$ 357.549,81, respectivam ente (decisão 
proferida no processo 40/7991/1999), e sobre as  providências  adotadas  para a 
devolução dessas  quantias  aos  cofres  m unicipais ;  se as  em presas  Comercial Milano 
Ltda. e Frigorífico Calom bé têm  seus  contratos  de fornecim ento com  a Prefeitura 
ass inados  pelo m esm o representante.  Requerido, ainda, detalham ento acerca da 
verificação "in loco" realizada  na SMA referente à concorrência SMA nº 02/05, cujo 
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objeto era o fornecim ento de gêneros  alim entícios  para unidades  m unicipais . 
COMENTÁRIOS: Processo em  fase de ins trução pela 1ª IGE. 
 
040/002344/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exm a. Srª Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encam inhada através  do Ofício GP nº 7-718, 24.05.2005, para realização de Inspeção 
Extraordinária nos  convênios  celebrados  entre a Secretaria Municipal de Educação - 
SME e diversas  ONGS. 
OBSERVAÇÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002210/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr.  Vereador João Cabral, através  do 
Ofício GVJC nº 78, de 17/05/05, acerca da exis tência de direito à aposentadoria 
especial daqueles  servidores  que exercem  as  funções  de Diretor de Escola, Diretor 
Adjunto e Coordenador Pedagógico.  
COMENTÁRIOS:A 5ª IGE descreveu a evolução legis lativa relativa ao ins tituto da 
aposentadoria especial e de sua interpretação adm inis trativa, concluindo pela 
im poss ibilidade de aposentadoria especial para os  servidores  que exercem  as  
atividades  de Diretor de Escola, Diretor Adjunto e Coordenador Pedagógico. 
OBSERVAÇÃO: Apenas  os  professores  regentes  de turm a na educação infantil e no 
ens ino fundam ental e m édio detêm  direito à aposentadoria especial. 
 
040/002052/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Rubens  Andrade, através  do 
Ofício GVRA nº 396, de 11/05/05, de averiguação quanto a supos tas  irregularidades  
no âm bito da Fundação Rio-Zoo. 
COMENTÁRIOS: Em bora a equipe da 6ª IGE tenha com parecido a sede da Fundação 
Rio-Zoo, a análise res tou prejudicada em  virtude do processo es tar com  carga para a 
Controladoria Geral do Município desde 01/06/2005.  
OBSERVAÇÃO: Processo em  análise na 6ª IGE. 
 
040/001474/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Edson Santos , de Inspeção 
Extraordinária, objetivando analisar assuntos  concernentes  ao FUNPREVI e ao FASS. 
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE inform ou o núm ero de aposentados , pens ionis tas  e os  
benefícios  pagos , ano a ano, com  recursos  do FUNPREVI. Anexou a relação com  o 
quantitativo de aposentados . 
OBSERVAÇÕES: Processo em  tram itação. 
 
040/001375/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Jerom inho, através  do Ofício 
GP-7-531, de 07/04/05, da planilha de cus tos  referente a tarifa intram unicipal de 
ônibus . 
COMENTÁRIOS: Visando atender integralm ente a solicitação, rem eteu-se o Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/0126 para a Secretaria Municipal de Transportes  e a Secretaria 
Municipal de Transportes  Urbanos , a fim  de serem  enviadas  as  planilhas que serviram 
de base para a fixação da tarifa intram unicipal de ônibus  pelo Decreto nº 25.198. 
OBSERVAÇÕES: Processo em  análise na 6ª IGE. 
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040/001318/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador S. Ferraz, através  do Ofício 
GP nº 7-517, de 05/04/05, da planilha de cus tos  relativa ao pedágio da Linha Amarela. 
COMENTÁRIOS: Visando atender integralm ente a solicitação, rem eteu-se o  Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/0213/2005 para a Secretaria Municipal de Transportes  a fim  de serem 
enviadas  as  inform ações  acerca da arrecadação, bem  com o da planilha de cus tos . 
OBSERVAÇÕES: Processo em  análise na 6ª IGE. 
 
 
 
 
 

7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Minis tério Público pode requis itar ao Tribunal de Contas  inform ações  necessárias 
para a devida ins trução 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. 

 
      
040/003969/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania, 
encam inhada pelo ofício  nº GPGJ nº 879/05, de 18.04.2005, de encam inham ento do 
relatório do corpo ins trutivo do TCMRJ relativo ao processo nº 40/3533/2003, visando 
a ins truir o Procedim ento Preparatório PP 1654/2003. 
COMENTÁRIOS: Através  do ofício nº TCM/GPA/SCP/00163/2005, de 18.05.2005, foi 
inform ado que não havia apreciação definitiva por parte do Plenário do TCMRJ no 
que pertine à m atéria tratada no processo nº 40/3533/2003, encontrando-se o feito 
sobres tado na 1ª IGE, aguardando m anifes tação da Secretaria Municipal de 
Adm inis tração. 
 
040/002282/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  visando ins truir o PP 3451, acerca de procedim ento fiscalizatório quanto 
a pagam entos  indevidos  às  em presas  Fresenius  Medical Care Ltda. e Baxter 
Hospitalar Ltda.  
COMENTÁRIOS: Através  do ofício TCM/GPA/SCP/00214/2005, com  base no 
pronunciam ento  da 4ª IGE, foram  fornecidas  as  inform ações . 
 
 
040/002281/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva,  de 
inform ações  sobre a exis tência de procedim ento des tinado a inves tigar a contratação 
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da LIESA para a realização do des file das  escolas  de sam ba do grupo especial e do 
des file das  escolas  cam peãs  referentes  ao Carnaval  de 1999, rem etendo, em  caso 
pos itivo, cópia de parecer do corpo ins trutivo. 
COMENTÁRIOS: Através  do ofício nº TCM/GPA/SCP/00205/2005, de 08.06.2005, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE, bem  com o dos  
docum entos  que a ins truíam , inform ando sobre as  providências  adotadas  pelo 
TCMRJ em  relação à m atéria. 
 
040/001703/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania, visando 
ins truir o PP 2501, de cópia integral do processo nº  40/003822/2002.   
COMENTÁRIOS: Através  do ofício TCM/GPA/SCP/00147/2005  com  base no 
pronunciam ento da 4ª IGE, foi fornecido o solicitado.  
 
040/001699/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Defesa da Cidadania, de 
inform ações  visando ins truir o Inquérito Civil Público nº 3343, acerca da exis tência de 
análise, por parte do corpo técnico des te Tribunal, a respeito de contratações  sem  
licitação realizadas  pela Secretaria Municipal de Saúde, para aquis ição de 
m edicam entos  e insum os.   
COMENTÁRIOS: Através  do ofício TCM/GPA/SCP/00149/2005, com  base no 
pronunciam ento  da 4ª IGE, foram  fornecidas  as  inform ações . 
 
040/001571/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  visando ins truir o Inquérito Civil Público nº 1742, acerca da 
ins trução do term o aditivo do contrato n.º 10288, regis trado no s is tem a FINCON como 
term o aditivo n.º 001/02 ao contrato n.º 8665/01.  
COMENTÁRIOS: Através  do ofício TCM/GPA/SCP/00164/2005, com  base no 
pronunciam ento  da 4ª IGE, foram  fornecidas  as  inform ações . 
 
040/001149/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva, 
encam inhada pelo ofício GPGJ nº 747/05, de inform ações  sobre a cons tatação de 
prejuízos  ao erário nos  processos  40/16458/98 e 40/5846/99, bem  com o de cópia dos 
votos  finais  proferidos  nos  autos  referenciados , visando a ins truir o procedim ento 
preparatório nº 2052/04. 
COMENTÁRIOS: Através  do ofício nº TCM/GPA/SCP/00090/2005, de 04.04.2005, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE, bem  com o dos  
docum entos  que a ins truíam , inform ando sobre as  providências  adotadas  pelo 
TCMRJ em  relação à m atéria. 
 
040/001148/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania do Núcleo Capital, para que es te Tribunal realize Inspeção Extraordinária 
nos  contratos  de fornecim ento de alim entação nos  hospitais  do Município do Rio de 
Janeiro, cons iderando a exis tência de poss íveis  irregularidades , inclus ive no que 
concerne ao preço ajus tado. Analisado pela 4ª IGE.    
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COMENTÁRIOS: Conform e Voto nº 363/2005, foi decidido que o requerim ento da 2ª 
Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da Cidadania do Núcleo Capital, seja 
recebido por es te Tribunal com o representação, encam inhando-se ofício à Secretaria 
Municipal de Fazenda, a fim  de serem  esclarecidos  os  fatos  apontados , dando ciência 
ao Minis tério Público.  
 
 

7.10. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Dentre os  processos  relativos  à aposentadoria e pensão apreciados  nes te trim estre, 
des tacam os os  seguintes : 
      
007/040023/2001 
OBJETO: Aposentadoria e Fixação de Proventos  
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE, após  à PGM ter fixado a interpretação governam ental 
acerca do §2º do artigo 3º da EC nº 20/98, no sentido da im poss ibilidade do cômputo 
do tem po laborado após  sua vigência para progressão da proporcionalidade dos  
proventos , cons iderando a não-apreciação da m atéria pelo Judiciário e adotando o 
princípio da cautela, opinou pela legalidade dos  atos . 
DECISÃO:  Pelo reconhecim ento da legalidade dos  atos  para fins  de regis tro, na 
Sessão de 08/06/2005. 
 

O quadro a seguir lis ta o total de processos  relativos  à aposentadoria e pensão 
apreciados  nes te trim es tre por m ês  e por decisão. O GRÁFICO 7 apresenta a 
porcentagem  das  decisões  acerca dos  processos  de aposentadoria e pensão. 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Diligência Legalidade p/ Fins de 
Registro

Outros

Abril 12 163 0
Maio 4 123 26

Junho 6 190 2
Total 22 476 28

Outros
5%

Diligência
4%

Legalidade p/ Fins de 
Registro

91%
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7.11. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO 

Dentre outros  atos  apreciados  por es te Tribunal, cum pre ressaltar os  contratos , 
convênios  e s im ilares . Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ 
determ ina as  providências  e prazos  para cum prim ento da lei e aplica sanções  
pertinentes . 

Dentre esses  processos , des tacam os os  seguintes , com o os  m ais  relevantes  neste 
trim es tre: 
      
040/006286/2004 
OBJETO: Contrato nº 180/2004, celebrado entre a PGM e CNS Nacional de Serviços Ltda., 
visando a prestação de serviços de recepção e atendimento na PGM. 
COMENTÁRIOS: A análise promovida pela 1ª IGE destacou:  ausência de previsão de 
atendimento ao Decreto nº 19381/01, acerca da contratação de ex-ocupantes de cargos em 
comissão ou de confiança; exigência de mais de um atestado de capacidade técnica;  
obrigatoriedade do oferecimento dos documentos mencionados na Portaria nº 24/94 do 
Ministério do Trabalho; exigência de atendimento aos trâmites da Deliberação CODESP nº 
038 e alterações;  possível utilização irregular dos recursos do Fundo Especial da PGM. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/05/2005. 
OBSERVAÇÃO:  Determinado o envio de ofício ao Sr. Prefeito dando ciência do inteiro teor 
do relatório e voto, possibilitando-o, se conveniente, enviar mensagem à CMRJ alterando a 
Lei nº 788/85 com o objetivo de ampliar as f inalidades do Fundo  Especial da PGM. 
 
040/002186/2005 
OBJETO: Verif icação "in loco" realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Administração - 
SMA, pela 1ª IGE em parceria com a 7ª IGE, visando a apurar denúncias de indícios de 
fraude, veiculadas na mídia impressa (Jornal "O DIA"), no procedimento licitatório referente à 
Concorrência SMA nº 02/2005, cujo objeto era o fornecimento de gêneros alimentícios para 
as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Obras, Administração e para a Fundação 
Municipal Lar Escola Francisco de Paula. 
COMENTÁRIOS: Verif icação autorizada em 18.05.2005. 
OBSERVAÇÃO:  Processo em tramitação. 
 
040/001848/2005 
OBJETO: Convênio 149/2005 entre a Secretaria Municipal de Educação e a Cruzada do 
Menor objetivando apoio f inanceiro para complementar valores necessários à manutenção do 
atendimento educacional e nutricional prestado a 173 (cento e setenta e três) crianças. 
Analisado pela 3ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
ASSUNTO: Solicitação de informações pelo Conselho de Moradores do Condomínio Tom 
Jobim a respeito da realização de supostas obras realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro 
no Condomínio Residencial - Portus II -  Bairro da Pavuna. 
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8. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ na cons tante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem  inves tido na 
inform atização de suas  atividades , na adequação de sua es trutura organizacional e 
na integração e aprim oram ento técnico-adm inis trativo do seu corpo funcional. 

 

8.1. INFORMÁTICA 

A Assessoria de Inform ática é responsável pelo desenvolvim ento, im plantação, 
supervisão e gerenciam ento de s is tem as e redes ; planejam ento, aquis ição e controle 
do parque com putacional e garantia da integridade e qualidade dos  dados  
disponibilizados  

Diante dos  novos  conceitos  da Adm inis tração Pública, m ais  m odernos , ágeis , 
voltados  para o atendim ento do cidadão, o Tribunal tam bém  tem  inves tido em  novas 
tecnologias  de controle e form as  de atuação, aproxim ando-se, o m áxim o poss ível, da 
realidade dos  fatos . No 2º trim es tre de 2005 foram  desenvolvidas  as  seguintes  
atividades : 

 
8.1.1. DESTAQUES DO TRIMESTRE 

Principais Destaques 
• Participação na elaboração do projeto PROMOEX 
• Desenvolvim ento de projeto bás ico para a digitalização dos  processos  TCMRJ 
• Am pliação dos  pontos  da rede local de com putadores  TCMRJ 
• Desenvolvim ento de projeto bás ico de rede elétrica independente para am biente 

com putacional 
• Apoio técnico na im plantação do s is tem a de segurança fís ica do TCMRJ 
 
Outros destaques: 
• Apoio técnico nos  pregões  presenciais  realizados  no TCMRJ; 
 
 
8.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Assessoria de Inform ática conta com  um a equipe de desenvolvim ento de s istemas 
própria, capacitada a produzir soluções  flexíveis  e eficazes  às  necess idades  de 
gerenciam ento de inform ações  do TCMRJ. 
 
Dentre os  s is tem as desenvolvidos  e m antidos  pela Assessoria de Inform ática estão: 
• SCP - Sis tem a de Controle de Processos  
• SAGOF - Sis tem a de Acom panham ento da Ges tão Orçam entária e Financeira 
• TCM Web News - Sis tem a de Gerenciam ento de notícias  do Site e da Intranet do 

TCMRJ. 
• SIGA-RH - Sis tem a de Ges tão Adm inis trativa de Recursos  Hum anos  
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• Sis tem a de Suporte e Inventário de Inform ática 
• SAM - Sis tem a de Adm inis tração de Materiais  
• SAC - Sis tem a de Acom panham ento de Concursos  (plataform a Windows) 
• SAB - Sis tem a de Adm inis tração de Bens  Móveis  
• SCBM - Sis tem a de Consulta aos  Bens  Móveis  
• SCA - Sis tem a de Controle de Acesso 
• Sis tem a de Contabilidade TCMRJ 
• Sis tem a Mala Direta TCMRJ 
• SED - Sis tem a Es tatís tico de Dados  
 
 
8.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

Suporte Técnico  (Apoio Operacional e Hardware) 
A im plantação do m ódulo "Atendim entos", no Sis tem a de Suporte ASI otim izou as  
atividades  de apoio técnico/suporte operacional. Nes te exercício, os  atendim entos  
realizados  podem  ser ass im  divididos : 
 
Hardware: 393 cham ados  (53,3%) 
Equipam entos  com  problem as, ins talação de novo equipam ento, recarga de 
cartuchos , retirada de equipam entos . 
 
Gerenciam ento de usuários : 57 cham ados  (7,7%) 
Criação de novos  usuários , m udanças  de órgão, problem as com  senhas  
 
Rede e com partilham ento: 105 cham ados  (14,2%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
com partilham ento de recursos , res tauração de cópia de segurança, problem as de 
conexão. 
 
Apoio à s is tem as: 115 cham ados  (15,6%) 
Apoio na operação dos  s is tem as TCMRJ e/ou IPLANRIO. 
 
Apoio à outros  softwares  e aplicativos : 68 cham ados  (9,2%) 
Apoio na operação de outros  softwares  utilizados  no TCMRJ; 
 
Dentre os  cham ados  fechados , 504 (68,3%) foram  atendidos  e sanados  no m esm o 
dia da abertura da ocorrência, 98 (13,3%) no dia seguinte, 92 (12,5%) em  até 1 
sem ana e 44 (6,0%) após  1 sem ana da abertura da ocorrência. Ao final do exercício, 
exis tia um  saldo de 50  cham ados  ainda não concluídos  sendo 37 cham ados  
repassados  a em presa responsável pela m anutenção dos  equipam entos  de 
inform ática. 
 
Banco de Dados 
• Manutenção do servidor de banco de dados . 
 
Administração de Rede 
• Atualização e subs tituição do software de Antivírus  nas  es tações  do TCM; 
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• Atualização de segurança nos  Sis tem as Operacionais  dos  servidores  do TCM; 
• Ins talação de novos  m icrocom putadores  e im pressoras  laser. 
• Geração de es tatís ticas  de utilização da Internet e Intranet 
 
 
8.1.4. INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

      
040/003063/2004 
Celebração de contrato entre o TCMRJ e SERPRO para acesso a Rede Serpro de 
Com unicações . 
 
040/001921/2005 
Terceiro term o aditivo nº 03/2005 ao contrato nº 05/2003 - celebrado em  21/03/2005 
entre o órgão EMAG (Em presa Municipal de Artes  Gráficas  S/A) e Inves tiplan 
Com putadores  e Sis tem as Ltda. 
 
040/001454/2003 
Contrato firm ado entre a SMEL e a em presa Com paq Com puter do Bras il Indús tria e 
Com ércio Ltda. para aquis ição de m icrocom putadores  via inexigibilidade de licitação. 
 
040/001025/2004 
Contrato 194/2004 - Firm ado entre a SMF e a Sim press  Indús tria Com ércio e Locação 
de Sis tem as de Im pressão Ltda, com  interveniência da IplanRIO - Locação de 25 
m áquinas  m ultifuncionais  por 12 m eses . 
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8.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ tem  procurado difundir e consolidar a im portância do Controle Externo para 
a sociedade, bem  com o divulgar a sua m issão ins titucional, o seu cam po de atuação 
e suas  principais  ações  de fiscalização por m eio de diferentes  ins trum entos  e 
m ecanism os, entre os  quais  des tacam -se: os  relatórios  ins titucionais , a revis ta do 
TCMRJ e a m anutenção de um  s ite na Internet. 

Es ta Casa, tendo em  vis ta o dispos to no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encam inha 
trim es tral e anualm ente relatório de suas  atividades  à Câm ara Municipal do Rio de 
Janeiro. 

A Revis ta do Tribunal é dis tribuída pela Diretoria de Publicações  aos  Órgãos Públicos. 
Além  dos  julgados  m ais  relevantes  do Tribunal a revis ta contém  artigos  inéditos  de 
juris tas  de renom e nacional e figuras  com  des tacada participação na vida pública do 
País . Esses  artigos  tratam  sobre tem as atuais  e polêm icos  nas  es feras  do Controle 
Externo e da Adm inis tração Pública. 

O Tribunal tam bém  es tá presente na m aior rede de com putadores  do m undo, Internet. 
No seu s ite, cujo endereço é http://www.tcm .rj.gov.br, podem  ser obtidas , entre outras, 
inform ações  sobre a his tória, organização e funcionam ento des ta Casa, consultas on-
line de processos , relação dos  m em bros  que com põem  o Colegiado, decisões  
plenárias  m ais  im portantes , seu Regim ento Interno, sua Lei Orgânica e os  relatórios 
de atividades . O s ite es tá funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, 
disponibilizando na rede m undial diversos  relatórios , publicações  e notícias  e 
consultas  de interesse do cidadão carioca, tais  com o: 
      
• Auditoria Ambiental - Apresenta legis lação, artigos , notícias , links , livros  e eventos 

sobre Auditoria Am biental. 
• Parecer Prévio - Exercício de 2004 - Relatório e Parecer Prévio sobre as  Contas  

de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise com parativa da 
receita e sua respectiva aplicação; 

• Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ - Quadro dem ons trativo com  totalizações  
de decisões  por Assunto e Órgão; 

• Em Pauta - Publicação bim es tral que apresenta os  votos  m ais  relevantes  do 
período, bem  com o notícias  e m atérias  de interesse da coletividade; 

• Acompanhamento dos Gastos Públicos - Relatório de acom panham ento da 
ges tão orçam entária dos  órgãos  e entidades  integrantes  da es trutura institucional da 
m unicipalidade carioca. Nes te docum ento são detalhados  todos  os  projetos  e 
atividades  alocados  na lei orçam entária; os  percentuais  cons titucionais  com  os  
gas tos  de pessoal e de ens ino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por 
títulos ; os  fundos  especiais ; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade 
das  em presas  públicas  e das  sociedades  de econom ia m is ta; 

• FUNDEF - Relatório de Acom panham ento da Execução Orçam entária do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino Fundam ental e de Valorização do 
Magis tério; 

• Fundo Municipal de Saúde - Relatório de Acom panham ento da Execução 
Orçam entária do FMS; 

• Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ - Relatório exigido pela Lei Com plem entar 
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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 conhecim ento de todos  os  cidadãos  sua posição 
financeira 

• Relatório de Atividades TCMRJ - Procedim ento legal, es tabelecido no art. 88 da 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos  
os  segm entos  da sociedade às  ações  desenvolvidas , revelando, de form a 
s intetizada, com o es tá sendo aplicado e fiscalizado o orçam ento público; 

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

Concorrência que es tão sob análise do TCMRJ. 
• Biblioteca e Legislação On Line 
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8.3. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos  hum anos  cons tituem  o principal ins trum ento de qualquer ins tituição. Em 
que pese a evolução tecnológica acentuada, com  a introdução da inform ática, o 
hom em  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 ins trum ento para o 
exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Ass im , o TCMRJ desenvolve, de form a 
perm anente, ações  que assegurem  à ins tituição servidores  qualificados  e motivados. 

 
8.3.1. SUPORTE TÉCNICO 

Além  disso, a Assessoria de Legis lação des ta Corte m antém  ass inaturas  das  
principais  publicações  relativas  às  atividades  inerentes  ao controle externo, possuindo 
tam bém  a coleção de diários  oficiais  em  CD –ROM. 
 
A Assessoria de Legis lação des ta Corte m antém  ass inaturas  das  principais  
publicações  relativas  às  atividades  inerentes  ao Controle Externo; além  dis to, possui 
em  seu acervo as  coleções  de Diários  Oficiais  do Município, Es tado e União desde 
1980 (67608 periódicos), de Diários  Oficias  em  CD-ROM (es feras  Federal, Estadual e 
Municipal), disponibilizando ainda na hom epage, através  do Sis tem a Inform a On line, 
todo o seu acervo de legis lação atualm ente som ando um  total de 27898 atos  
cadas trados  para consulta interna/externa, ass im  com o tam bém   coletâneas  
consolidadas  de sua legis lação de criação e outras  de interesse des ta Corte. 
 
A Biblioteca tam bém  oferece suporte às  atividades  des te Tribunal, dispondo para isto 
de um  acervo de m ais  de 14.000 itens , entre livros , revis tas  e fitas  de vídeo, 
utilizando-se ainda de inform ações  disponíveis  em  outros  Centros  de Documentação 
e Inform ação, ass im  com o na internet. Oferece seu catálogo para consulta pelo 
público interno e externo na hom epage do TCMRJ, através  do s is tem a Inform a On-
Line, des tacando-se um  conjunto de m ais  de 7.500 artigos  de revis tas  especializadas 
em  direito adm inis trativo, licitações  e contratos  e controle externo. 
 
A Diretoria de Publicações  tem  com o papel prim ordial a execução, criação e 
m anutenção de diversas  publicações  essenciais  para a atividade fim  des ta Corte. 
Des tacam -se as  seguintes : Revista do TCMRJ, TCMRJ EM PAUTA e Clipping Diário 
com  seleção de m atérias  pertinentes  tiradas  dos  principais  periódicos. Recentemente, 
um a outra publicação veio a se aliar às  dem ais : a revis ta Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas  as  pales tras  realizadas  pelo Centro Cultural. 

 
8.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS 

A certeza de que a m elhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cum prim ento de sua m issão tem  m otivado o TCMRJ a inves tir de form a 
express iva em  treinam ento. Com  efeito, es tão sendo realizados  cursos  e pales tras , 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-adm inis trativo para m elhor 
exercerem  as  atividades  de controle externo de responsabilidade des te órgão. 
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Os  eventos  vêm  acontecendo na sede des ta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em  1998, com  o objetivo de trazer, prom over e divulgar eventos  que 
venham  poss ibilitar o aperfeiçoam ento dos  serviços  e o aprim oram ento técnico dos  
servidores . 
      
Abril 
 
Dia 04 - Início do curso Tributação em  Órgãos  Públicos , Em presas  Públicas  e 
Sociedade de Econom ia Mis ta do Município do Rio de Janeiro, realizado das  10h às  
17h, m inis trado por ins trutores  da COAD - Centro de Orientação, Atualização e 
Desenvolvim ento Profiss ional. Participação de 30 ( trinta ) servidores  des te Tribunal, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ciclo de Conferências  sobre Língua Portuguesa a cargo de m em bros  da Academ ia 
Bras ileira de Letras , realizado nos  m eses  de abril e m aio, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
Conferencis tas  : Arnaldo Niskier, Murilo Mello Filho, Evanildo Bechara e Carlos  Heitor 
Cony. 
 
Dia 06 - Pales tra proferida pelo Excelentíss im o Acadêm ico Senhor Arnaldo Niskier, 
sobre o tem a " Os  Riscos  do Lingüicídio", das  14h e 15m in. às  16h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia  
 
Dia 19 - Apresentação dos  corais  do Tribunal de Contas  do Município do Rio de 
Janeiro e CantoEm Canto, às  12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.  
 
Dia 27 - Pales tra proferida pelo Excelentíss im o Acadêm ico Senhor Murilo Mello Filho, 
sobre o tem a " Os  Problem as do Nosso Vernáculo", das  14h e 15m in. às  16h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ensaios  do coral do TCMRJ, realizados  sem pre às  terças-feiras , das  12h às  14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
 
Maio 
 
Dia 04 - Dando continuidade ao "Ciclo de conferências  sobre a Língua Portuguesa", a 
cargo de m em bros  da Academ ia Bras ileira de Letras , conferência proferida pelo 
Excelentíss im o Senhor Acadêm ico Evanildo Bechara, sobre o tem a " O que se 
entende por correção de linguagem  ?", das  14h e 15m in. às  16h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 12 - Pales tra proferida por m em bros  do Grupo Hs ien-Saúde Corporal, Senhoras 
Inês  Kuhn e Aguim ar Pinheiro e o Senhor Fernando Galvão, sobre o tem a "A saúde 
na visão da m edicina oriental ", às  15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 13 - Início das  atividades  do Clube de Oratória, sob a supervisão da Professora 
Rogéria Guida, que foram  realizadas  às  sextas -feiras , das  10h às  12h, no auditório 
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Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 18 - Dando continuidade ao "Ciclo de conferências  sobre a Língua Portuguesa", a 
cargo de m em bros  da Academ ia Bras ileira de Letras , conferência proferida pelo 
Excelentíss im o Senhor Acadêm ico Carlos  Heitor Cony, sobre o tem a "O povo autor da 
linguagem ", das  14h e 15m in. às  16h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 23 - Pales tra proferida pelo Ilus tríss im o Senhor professor José Herm ógenes  de 
Andrade Filho, sobre o tem a "Yoga, qualidade de vida em  suas  m ãos", às  15h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 30 - Pales tra proferida pela Ilus tríss im a Senhora Escritora Tânia Zagury, sobre o 
tem a "Educar sem  culpa, a gênese da ética", às  15h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 
 
Ensaios  do coral do TCMRJ, realizados  sem pre às  terças-feiras , das  12h às  14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
 
Junho 
 
Dia 09 - Lançam ento do livro " Controle Externo - Es tudos  e Casos  Concretos", de 
autoria do Doutor Silvio Freire de Moraes , Secretário-Geral des ta Corte, às  17h e 
30m in., no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 21, 22 e 23  - Foi realizado o curso " Organizações  Não Governam entais  - 
Auditoria : A Im portância no Controle", m inis trado pelo professor Arm ando Borely, de 
acordo com  a program ação abaixo, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 21 - das  10h às  17h 
Dias  22 e 23 - das  13h às  17h 
 
Dia 28 - Pales tra proferida pelos  m em bros  da Controladoria Geral do Município, pelos  
Senhores  Lino Martins  da Silva, Controlador Geral da CGM, Carlos  Maurício Bakker, 
Coordenador da Coordenadoria de Es tudos  e Sis tem as Contábeis  da CGM  e a 
Senhora Fátim a Rosane Machado Barros , Contadora Geral da CGM, bem  com o os  
Senhores  Flávio Vital de Oliveira Vasco e José Paulo de Menezes  Júnior, sobre o 
tem a "Apresentação O Novo Sis tem a Fincon", às  15h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 
 
Dia 30 - Pales tra proferida pelo Ilus tríss im o Senhor Marcus  Vinícius  Freire de Araújo, 
Farm acêutico, sobre o tem a "Controle de peso, com  qualidade de vida ", às  15h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Ensaios  do coral do TCMRJ, realizados  sem pre às  terças-feiras , das  12h às  14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No cam po de relações  ins titucionais , o TCMRJ m antém  contatos  indispensáveis com 
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que cons titui a vanguarda da 
fiscalização junto aos  responsáveis  pela utilização de recursos  públicos , bem  com o 
m antém  relacionam ento com  os  dem ais  Tribunais  de Contas  do Bras il, entre eles  o 
Tribunal de Contas  da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentem ente, convites  para que seus  m em bros  e servidores  
participem  de pales tras  de interesse público e ins titucional, em  sem inários  e 
encontros  prom ovidos  por entes  públicos  ou privados . Esses  convites  norm alm ente 
são aceitos , um a vez que se ajus tam  à nova pos tura e filosofia que o Tribunal vem  
adotando para se aproxim ar não só dos  órgãos  e entidades  jurisdicionados , m as  
tam bém  dos  dem ais  Tribunais  de Contas  do Bras il e da sociedade em  geral. 
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9. CONCLUSÕES 

Do contexto de inform ações  que se apresentam  nes te Relatório, depreende-se 
que es ta Corte de Contas  do Município do Rio de Janeiro se m antém  em  coerência 
com  sua des tinação cons titucional im plem entando, sem pre com  m aior apuro, suas  
atividades  de controle sobre as  receitas  e despesas  públicas , sem  se olvidar do 
contínuo aperfeiçoam ento e especialização de seu quadro de servidores . 

De igual m odo, por m eio de participação em  encontros  das  m ais  diversas  
espécies , Conselheiros  e Técnicos  des te TCM têm -se m antido em  perm anente 
atualidade com  os  tem as de interesse do controle de contas  públicas  em  nível 
nacional. 

Nesse cam po de atividades  culturais , im portante des tacar a realização no próprio 
am biente des te Tribunal, do Ciclo de Pales tras  sobre a Língua Portuguesa, com  a 
participação de em inentes  Mem bros  da Academ ia Bras ileira de Letras . 

No cenário do controle externo, tem -se com o atividade de relevo no período 
abrangido no presente Relatório, todo o exaus tivo procedim ento de exam e das  
Contas  de Ges tão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas  ao exercício de 
2004.  

Nes ta oportunidade a Relatoria do processo coube ao Excelentíss im o Senhor 
Conselheiro Jair Lins  Netto, tendo com o base para seu trabalho o sem pre apurado 
exam e técnico procedido pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento – CAD. 

Essa atividade, por força de com ando legal, se desenvolveu no período de 60 
(sessenta) dias , culm inando com  a sua apreciação pelo Plenário des ta Corte de 
Contas , em  Sessão Especial ocorrida em  13 de junho de 2005, com  a em issão de 
Parecer Prévio para rem essa à Augus ta Câm ara Municipal do Rio de Janeiro. 

 

 


