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APRESENTAÇÃO

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade
do Rio de Janeiro, Vereador SAMI JORGE
Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as)

Apresento a Vossas Excelências todo o trabalho
desenvolvido por esta Corte de Contas, no período de janeiro a março
deste ano, explicitado neste Relatório de Atividades.

A partir deste trimestre e, ao longo deste ano, Vossas
Excelências poderão acompanhar, trimestralmente, todas as atividades
realizadas por este Tribunal de Contas. É nosso objetivo com a divulgação
deste instrumento não cumprir apenas a legislação vigente, mas sobretudo
tornar o processo de controle externo das contas públicas municipais cada
vez mais transparente, possibilitando igualmente um acesso às
informações mais rápido e por todos aqueles, como Vossas Excelências,
que tenham interesse em conhecer o funcionamento de uma Corte de
Contas.

Numa leitura minuciosa, os Senhores Vereadores desta
nossa Cidade Maravilhosa poderão ter também a visão do trabalho sério e
dedicado que vem sendo efetivado por Conselheiros e Servidores deste
Tribunal de Contas.

Cordialmente,

ANTÔNIO CARLOS FLORES DE MORAES
Conselheiro-Presidente
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1 Introdução

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus
diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, conforme abaixo relacionado:

a) Competências do TCMRJ.

b) Estrutura Organizacional – Organograma.

c) Órgãos e entidades sob jurisdição do TCMRJ.

d) Movimentação Geral de Processos – apresenta o fluxo total de processos que tramitaram no
período nesta Corte de Contas.

e) Atividades do Plenário – Sessões Plenárias – Resultados – Deliberações e Resoluções.

f) Atividades de Controle Externo - atuação do Tribunal no que tange ao julgamento das contas
dos administradores e às ações de fiscalização, incluindo a apreciação das contas
apresentadas pelo Prefeito, a análise prévia dos editais de concorrência, o auxílio prestado à
Câmara Municipal, a apreciação de denúncias, consultas, e o acompanhamento da execução
orçamentária e das aplicações financeiras dos órgãos e entidades sob a jurisdição do TCMRJ.

g) Modernização Institucional - enuncia as atividades ligadas à gestão dos recursos humanos do
Tribunal, a divulgação institucional, a informatização de suas atividades, bem como o
aprimoramento de seus servidores.

h) Relações Institucionais: registra as atividades voltadas para a ampliação do intercâmbio de
informações e relacionamento com outras entidades.
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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, indireta e
fundacional, e das 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 e analisa 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 de sua ocorrência, 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 multas quando não forem
sanadas.

O quadro a seguir possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência
deste Tribunal:

QUADRO 01 - COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

COMPETÊNCIA FUNDAMENTO
(Lei Orgânica)

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos

Art. 88, II

Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas Art. 87
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara
Municipal, as contas anuais do Prefeito

Art. 88, I

Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração
direta, indireta e fundacional

Art. 88, III, a

Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões Art. 88, III, b
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 Art. 88, V
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COMPETÊNCIA FUNDAMENTO
(Lei Orgânica)

participe de forma direta ou indireta
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 dos Municípios, 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 essas Cortes, 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; mais precisamente no artigo 59, prevendo que os Tribunais de

Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo maior responsabilidade ao

Tribunal de Contas que deverá acompanhar mensalmente as metas, limites e condições

estabelecidas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal,

devendo se manifestar imediatamente e não apenas após 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:

Plenário

Presidência Procuradoria Especial

Gabinete da
Presidência

Comissão
Permanente
de Licitação

Gabinete dos Conselheiros

Assessoria Jurídica

Secretaria das Sessões

Assessoria de Informática

Diretoria de Publicações

Divisão de Biblioteca
e DocumentaçãoSecretaria Geral

Secretaria de
Controle
Externo

Secretaria de
Atividades

Administrativa

Dep. Geral de Finanças

Dep. Geral de Pessoal

Dep. Geral de
Serviços de Apoio

1ª IGE

2ª IGE

3ª IGE

4ª IGE

5ª IGE

6ª IGE

7ª IGE

CAD

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
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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, indireta e fundacional (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 02 - ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS

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

FUNDOS ESPECIAIS  (9)
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Fundo Municipal de Habitação
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente
Fundo Municipal de Conservação Ambiental
Fundo Municipal de Saúde



Relatório Trimestral – Janeiro-Março/2001                Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

11

AUTARQUIAS  (5)
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

EMPRESAS PÚBLICAS  (8)
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Distribuidora de Filmes S.A. – RIOFILME
Empresa Municipal de Informática e Planejamento - IPLANRIO
Empresa Municipal de Multimeios LTDA. - MULTIRIO
Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE
Empresa Municipal de Vigilância
Empresa Municipal de  Artes Gráficas – IMPRENSA

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  (4)
Centro Internacional Riotur S.A. – RIOCENTRO
Companhia de Engenharia de Tráfego – CETRIO
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
Empresa de Turismo do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR

FUNDAÇÕES  (9)
Fundação RIO
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR
Fundação  Parques e Jardins
Fundação João Goulart
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 - RIOÁGUAS
Fundação Rio Esportes

OUTROS
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM
Gabinete do Prefeito – GBP
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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 e, na forma estabelecida no
Regimento Interno, decide sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato.

O protocolo registrou neste período a entrada de 1.512 processos, versando sobre os
diversos assuntos citados acima.

Os números a seguir, apresentados no Quadro 03, demonstram a tramitação dos
processos no período de janeiro a março de 2001, segundo sua natureza, indicando as suas
quantidades. O Gráfico 01, a seguir, mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

QUADRO 03 - ENTRADA DE PROCESSOS - 1º TRIMESTRE 2001

ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
LICITAÇÃO 9 6 6   21
CONTRATOS 299 50 164  513
CONVÊNIOS 108 4 13  125
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 90 70 102  262
PESSOAL 153 197 139  489
CONCURSO 5 2 4   11
INSPEÇÕES 10 5 5   20
CONSULTAS 0 1 2    3
INFORMAÇÕES/COMUNICADOS 4 12 19   35
DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES 2 1 2    5
OUTROS ASSUNTOS 6 6 16   28

TOTAL  686  354  472 1.512
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GRÁFICO 01 - ENTRADA DE PROCESSOS POR ASSUNTO
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6 Atividades do Plenário

6.1 Sessões Realizadas

Durante o 1º trimestre de 2001, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido
em 17(dezessete) Sessões Ordinárias e 09 (nove) Sessões Administrativas, conforme
especificado no Quadro 04.

QUADRO 04 - SESSÕES REALIZADAS

MÊS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS TOTAL
JANEIRO 03 02 05
FEVEREIRO 06 04 10
MARÇO 08 03 11
NO TRIMESTRE 17 09 26
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O Gráfico 02 apresenta a percentagem de cada tipo de sessão realizada neste
Trimestre e o Gráfico 03 mostra a distribuição dessas sessões ao longo dos meses:

GRÁFICO 02 – TIPOS DE SESSÃO

ORDINÁRIAS
65%

ADMINISTRATIVAS
35%

GRÁFICO 03 - DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS SESSÕES

0
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4

5

6

7

8

9

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS



Relatório Trimestral – Janeiro-Março/2001                Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

15

6.2 Processos Julgados ou Apreciados
O Quadro 05 apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais

das decisões por natureza do processo. O Gráfico 04 ilustra a distribuição desses processos,
agrupados pelas principais classes de assunto.

QUADRO 05 - DECISÕES DO PLENÁRIO
ASSUNTO TOTAIS POR DECISÃO

DILIGÊNCIA ARQUIVAMENTO LEGALIDADE CONTAS REG. OUTROS TOTAL

LICITAÇÃO 19 8 0 0 2   29

CONTRATOS 182 435 0 0 26  643

CONVÊNIOS 34 46 0 0 8   88

ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 25 15 0 32 4   76

PESSOAL 159 1 466 0 34  660

CONCURSO 3 4 28 0 0   35

INSPEÇÕES 10 10 0 0 8   28

CONSULTAS 0 1 0 0 0    1

INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 1 0 0 0 0    1

DENUNCIAS, REPRESENTAÇÕES 2 3 0 0 1    6

OUTROS ASSUNTOS 2 3 0 0 1    6

TOTAL  437  526  494   32   84 1.573

GRÁFICO 04 - DECISÕES DO PLENÁRIO

DILIGÊNCIA
28%

ARQUIVAMENTO
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6.3 Deliberações e Resoluções Aprovadas ou Expedidas

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência,

coopera com o Poder Legislativo, sendo-lhe facultado, em conseqüência, a expedição de atos

sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser

submetidos.

O Quadro 06 apresenta as Deliberações e Resoluções aprovadas neste trimestre.

QUADRO 06 – DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES

RESOLUÇÕES
Número Data Ementa
154 16/01/2001 Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal

de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício
de 2001.

Normativa 01 25/01/2001 Resposta à consulta do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro no sentido de que,
conforme preceituado no artigo 42 da lei de
Responsabilidade Fiscal, os recursos financeiros deverão
dar suporte às despesas realizadas e liquidadas no
exercício, isto é, despesas realizadas nos dois últimos
quadrimestres do exercício, das quais decorram obrigação
de pagamento até 31 de dezembro do ano, deverão dispor
dos respectivos recursos financeiros. As obrigações
seguintes, decorrentes de contratos firmados no exercício
anterior, serão pagas com dotações e recursos financeiros
constantes do exercício em que serão realizadas.

155 30/01/2001 Aprova os Relatórios de Gestão Fiscal exigidos pela Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

156 30/01/2001 Dispõe sobre as áreas de atuação das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª
Inspetorias Gerais de Controle Externo.

A divulgação do conteúdo das Deliberações é feita através de publicação no Diário

Oficial do Município do Rio de Janeiro.
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7 Atividades de Controle Externo

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

7.1 Áreas de Atuação das Inspetorias Gerais

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 156/2001, de 30/01/2001, é a seguinte
a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo :

I - 1ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Gabinete do Prefeito (GBP)
Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)
Secretaria Municipal de Administração (SMA)
Procuradoria Geral do Município (PGM)
Fundação João Goulart (FJG)
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RIOZOO)
Empresa Municipal de Informática e Planejamento S/A (IPLANRIO)
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO)
Empresa Municipal de Vigilância (Guarda Municipal)
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (EMAG)
Controladoria Geral do Município (CGM)
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia (SEDECT)
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos
Secretaria Municipal do Trabalho
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro (FUNDET)

II - 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMO)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula (FUNLAR)
Fundação Inst. de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO)
Fundação Instituto das Águas do Município do RJ (RIO-ÁGUAS)
Secretaria Especial de Turismo (SETUR)
Secretaria Especial de Projetos Especiais (SEPE)
Secretaria Especial da Terceira Idade (SETI)
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais (SEPDA)
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social (FUNDO-RIO)
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo de Conservação Ambiental
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III - 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ)
Secretaria Municipal de Educação (SME)
Secretaria Municipal das Culturas (SMC)
Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU)
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL)
Secretaria Municipal de Governo (SMG)
Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RIOLUZ)
Instituto Municipal de Arte e Cultura (RIOARTE)
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP)
Fundação Rio
Fundação Rio-Esportes
Fundação Parques e Jardins
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

V - 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ)
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Secretaria Municipal de Habitação (SMH)
Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU)
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB)
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química (SEPDQ)
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Habitação

V - 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Especializada na análise dos processos de aposentadorias.

VI - 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR)
Centro Internacional Riotur S/A (RIOCENTRO)
Distribuidora de Filmes S/A (RIOFILME)
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-RIO)
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. (MULTIRIO)
Empresa Municipal de Urbanismo (RIOURBE)
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas (RIOCOP)

VII - 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Exame dos editais de concorrência, suas dispensas e inexigibilidades, bem como dos contratos e
demais instrumentos deles decorrentes.
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7.2 Apreciação de Denúncias, Consultas e Representações

7.2.1 Denúncias

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações,
sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob
a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei
Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

§ 2º , artigo 96 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) -
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou
ilegalidade perante o Tribunal de Contas.

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 1.º trimestre:

040/000.428/1997 - Denúncia contra o ex-servidor Antonio Joaquim Monteiro da Silva,
indicando tríplice acumulação de aposentadorias (Ministério do Exército, Ministério da Saúde e
Município do Rio do Janeiro). Este processo encontrava-se sobrestado na 5ª IGE, aguardando
resposta da SMS sobre o desaparecimento, naquele órgão, do processo n.º 05/020.099/82
(averbação de tempo de serviço). Com o encaminhamento a esta Corte do OFÍCIO n.º 505/99, no
qual constava informação acerca de instauração de Comissão de Sindicância a fim de apurar o
fato retromencionado, a SCE sugeriu que fosse dada ciência a este Tribunal das conclusões
emitidas pela referida Comissão. Em cumprimento, a jurisdicionada enviou a respectiva
documentação, da qual constava que o referido processo não foi encontrado e nem foi possível
apurar responsabilidades pelo seu desaparecimento. A questão principal cinge-se a saber qual o
ilícito administrativo incidente, que, no âmbito da Municipalidade, ocorreu por ocasião da
acumulação de dupla aposentadoria na União - Ministério do Exército e Ministério da Saúde –
com o cargo efetivo de Médico no Município do Rio de Janeiro, fato que sucedeu por alguns
meses, até a aposentadoria do servidor neste Município, em 19/08/1996. Conforme constam
destes autos, tal fato restou prescrito, posto que ocorrido além do qüinqüênio estabelecido no art.
184, inciso II da Lei 94/79. Por outro lado, no que concerne à aposentadoria do servidor, no
âmbito do Município do Rio de Janeiro, não foi detectada qualquer irregularidade que possa
inquinar a legalidade dos atos concessórios de sua apojubilação, porquanto restou apurado no
Mapa de Tempo de Serviço, constante do processo n.º 09/020.032/96 – de sua aposentadoria –
41 anos e 76 dias de serviço prestado exclusivamente a esta Municipalidade, tempo mais do que
suficiente a lhe garantir o direito à inativação. Desta forma, a SCE opinou pelo arquivamento da
vertente denúncia, acrescentando, inobstante, que fosse dada ciência da Decisão, além da
Controladoria-Geral e da Douta Procuradoria-Geral do Município, ao Colendo Tribunal de
Contas da União, por ser o órgão competente para analisar as aposentadorias vinculadas aos
Ministérios da Saúde e do Exército, as quais, possivelmente, podem apresentar indícios de
irregularidades quanto ao aproveitamento ilegal do tempo de serviço prestado ao Município do
Rio de Janeiro. Aduzimos, por derradeiro, que o aludido processo de aposentadoria do servidor
encontra-se sobrestado na 5ª Inspetoria, aguardando decisão definitiva a ser proferida no referido
administrativo.
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040/003.762/2000 - Denúncia apresentada por ZACA COMERCIAL LTDA., uma das licitantes
da TP n.º 006/2000, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO RIO, tendo por
objeto a aquisição de material de consumo. A empresa foi desqualificada pela Comissão
Permanente de Licitação, tendo em vista que as  amostras de alguns itens apresentadas pela
mesma não atendiam às especificações contidas no edital. Inicialmente, a referida empresa havia
impetrado recurso junto ao órgão, através do processo n.º 008/400.856/2000, o qual foi
indeferido. Através do Ofício n.º TCM/GPA-812, de 13 de setembro de 2000, este Tribunal
enviou ao FUNDO RIO cópia dos autos a fim de que o órgão pudesse, em respeito ao principio
do contraditório e da ampla defesa, se pronunciar a respeito do assunto. Após os esclarecimentos
da jurisdicionada, o Plenário desta Corte decidiu, na sessão de 31/01/2001, pelo acolhimento da
denúncia e pela diligência, para que o órgão jurisdicionado esclarecesse alguns pontos e
encaminhasse a esta Corte exemplares da pasta referida no subitem 13.4 do edital.

040/000.540/2001 – Denúncia de má aplicação de recursos do FUNDEF e pagamento aos
professores efetuado com atraso. Foi respondido que:

a) Não há aplicação indevida do FUNDEF;
b) Não há pagamento efetuado com atraso;
c) Proposto o arquivamento e notificação ao postulante do teor da resposta.

040/000.574/2001 - Denúncia de Nicholas Davies, professor universitário, acerca de
irregularidade na aplicação dos recursos do FUNDEF. A CAD informou que não houve
aplicação indevida e sugeriu o arquivamento do processo por falta de fundamentação legal,
propondo ainda que o postulante fosse informado. O processo encontra-se em tramitação nesta
Corte.

040/008.328/1999 – Denúncia efetuada pelo Conselho Regional de Administração de indícios de
irregularidades no certame licitatório – Concorrência 001/99 – da CMRJ, cujo objeto era a
contratação de serviços de empresa prestadora de serviços de limpeza, higiene, conservação,
desinfecção, desratização, descupinização e desinsetização, nas diversas dependências da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A SCE, após analisar os motivos da denúncia, entendeu
que as alegações do CRA não procediam. Assim, em 13/02/2001, o Plenário deste Tribunal
decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Maurício Azêdo pelo
arquivamento da denúncia, dando-se ciência da decisão ao Conselho Regional de Administração
e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

040/003.631/2000 – Denúncia do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos do Município
do Rio de Janeiro – SISEP-RIO contra a Exma. Sra. Vanice Regina Lyrio do Valle, na qualidade
de Secretária de Administração, para apuração da utilização de recursos do Erário Municipal
para envio de correspondência aos servidores sindicalizados, o que configura interferência e
intervenção na organização sindical, segundo o Presidente da SISEP-RIO. Alega, ainda, estar
sendo prejudicado pelo constante atraso nos repasses das contribuições mensais, devidamente
autorizadas, descontadas dos filiados ao SISEP-RIO. Cópia destes autos foram remetidos à
Secretaria Municipal de Administração em cumprimento ao princípio do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal) para pronunciamento no prazo de 15 (quinze)
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dias. Em resposta a esta Corte a SMA enviou tempestivamente o ofício n.º 634/SMA de 18 de
setembro de 2000. Quanto à questão do atraso no repasse dos descontos para entidades
consignatárias, alegado na exordial, nos foi informado que quem ultima o pagamento é o
Tesouro, não a Pasta de Administração, razão pela qual a SCE sugeriu a remessa dos autos à
Secretaria Municipal de Fazenda, a fim de que com o pronunciamento também desta a denúncia,
pudesse ser devidamente instruída. Através do Ofício n.º TCM/GPA-976/2000, este Tribunal
solicitou à SMF informações sobre o alegado atraso nesses repasses. O órgão apresentou
esclarecimentos que julgou pertinentes (proc. 40/004675/2000). Em 27.10.00 o SISEP enviou a
este Tribunal novos documentos (proc. 40/4756/2000), que foram aditados ao processo original,
gerando a necessidade de novo pronunciamento da SMA, solicitado através do Ofício n.º
TCM/GPA-1324/2000. A SMA, representada pela Sra. Vanice Lírio do Valle, através do Ofício
SMA n.º 780/2000 ratificou in totum a manifestação enviada pelo ofício SMA n.º 634/00. Após o
exame, a SCE entendendo que restaram pendentes esclarecimentos quanto a alguns itens da
denúncia apresentada pelo SISEP sugeriu o envio de novos ofícios apartados à SMA e SMF (Of.
TCM/GPA n.ºs 111/2001 e 112/2001). Em 07.03.2001 a SCE sugeriu que os expedientes fossem
reiterados, considerando a ausência de manifestação dos órgãos até aquela data.

7.2.2 Consultas

As consultas, por sua vez, podem ser formuladas por autoridades dos órgãos sob
jurisdição deste Tribunal, devendo ser encaminhadas pelo Prefeito ou diretamente pela Câmara
Municipal.

§ 2º, artigo 8º (Deliberação 34 – Regimento Interno do TCMRJ)
- As consultas dos órgãos da administração direta e indireta, bem
como das fundações instituídas ou mantidas pelo Município, serão
encaminhadas ao Tribunal, pelo Prefeito.

Art. 6o. (Lei 289 – Lei Orgânica do TCMRJ) - No exercício das
atribuições referidas no artigo anterior, compete ao Tribunal de
Contas:
(...)
XII - resolver sobre consultas formuladas, através do Prefeito, pelos
órgãos municipais do Poder Executivo e, diretamente, pela Câmara
Municipal.

Neste trimestre destacou-se a seguinte Consulta:

CMR/007.327/2000 - Consulta formulada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, visando ao
entendimento, por parte desta Corte, do que decorre do disposto no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e do art. 359 do Código Penal indagando se a inovação legislativa
apenas proibia que o administrador deixasse para o seu sucessor restos a pagar sem que
houvesse, em caixa, saldo suficiente para o respectivo pagamento. A SCE, em face dos vários
estudos efetuados acerca da aplicação do referido art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
considerou que dentro dos conceitos apresentados nestes estudos, poderia responder
afirmativamente à Consulta, indo ao encontro do exposto pelo Sr. Diretor Geral daquela Casa de
Leis. Tal posicionamento foi acatado pela Secretaria Geral e a douta Procuradoria Especial.
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Ocorre que, consoante o parecer da ilustrada AJU, por se tratar de Consulta, para respondê-la o
Plenário deverá faze-lo através de Resolução Normativa, nos termos do art. 10, item III, b, do
Regimento Interno desta Corte. Sendo assim, na 1ª sessão após o recesso será a matéria
submetida ao Plenário. Através do Ofício TCM/GPA n.º 1439, de 21 de dezembro de 2000, este
Tribunal encaminhou as informações prestadas à Augusta Câmara, que os fez publicar no DCM
de 26 de dezembro de 2000. Na sessão de 23/01/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos
do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, pelo conhecimento da consulta,
respondendo afirmativamente à Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, indicando que o
entendimento manifestado por aquele órgão não ofendia à legislação vigente, editando-se, assim,
a Resolução Normativa n.º 01/2001, de acordo com o previsto no artigo 10, item II, b do
Regimento Interno desta Corte de Contas.

7.2.3 Representações

Tomam a forma de representações as exposições dirigidas ao Tribunal acerca de
irregularidade, ilegalidade ou omissão verificada em assuntos de competência do Tribunal. De
acordo com a Lei 8666/93, artigo 113, §1º, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica pode representar ao TCMRJ contra irregularidades na aplicação da referida Lei.

§ 1º, artigo 113 (Lei 8666/93) - Qualquer licitante, contratado ou
pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas
ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste
artigo.

Neste trimestre destacaram-se as seguintes representações:

040/000.074/2001 – Representação da empresa BJS CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E
SERVIÇOS LTDA ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro contra a COMLURB,
alegando terem sido cometidas “irregularidades” na Concorrência Pública n.º 04/00, realizada
em 27/12/00 (processo administrativo n.º 01/501.642/00 ), que tinha como objeto a Locação de
veículos e equipamentos para controle urbano, para utilização em serviços relativos às operações
de limpeza urbana nos bairros integrantes das áreas de planejamento AP1 à AP5, com os
respectivos motoristas. Comentários: A fim de garantir o princípio do contraditório e da ampla
defesa, expressamente mencionado no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, o
processo foi encaminhado  à COMLURB, a fim de que a jurisdicionada se pronunciasse sobre
as alegações apresentadas pela BJS. Como resposta a COMLURB enviou o Ofício 045/01,
apresentando esclarecimentos, além de encaminhar cópia das Atas de licitação, cópia dos
recursos interpostos pela BJS e cópia das respostas referentes aos Recursos e Impugnações com
relação ao resultado da fase de habilitação. Após análise do processo, a SCE entendeu ser
improcedente a representação, por falta de amparo legal, sugerindo que fosse recomendado à
jurisdicionada que no futuro observasse na íntegra o exposto no § 2º do artigo 43 da Lei de
Licitações, a fim de evitar novos debates sobre os seus procedimentos licitatórios. O processo
encontra-se em tramitação nesta Corte.



Relatório Trimestral – Janeiro-Março/2001                Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

23

040/002.447/2000 – Representação efetuada pelo Consórcio Collet & Sons S/A e Consepro
Consultores para Estudos e Projetos de Engenharia contra o Edital de Concorrência n.º 02/1999
da Secretaria Municipal de Trânsito- SMTR, objetivando a prestação de serviços de engenharia
para Gerenciamento, Supervisão, Operação e controle de Dimensões e de Peso de Veículos
Comerciais por Eixo,, Conjunto de Eixos, Peso Bruto Total e Peso Bruto Total Combinado,
compreendendo Implantação, Operação simultânea e Manutenção de 4 Sistemas de Pesagem
Portáteis Eletrônico-Dinâmicos ( SPPE ) e Processamento dos Dados através de Software para
Emissão no Ato da Autuação de Auto de Infração, visando principalmente à preservação das vias
pavimentadas, incluindo a construção e manutenção de 26 postos de Fiscalização, no Município
do Rio de Janeiro. O Consórcio COLLET & CONSEPRO, inconformado com o resultado da fase
de julgamento das Propostas Técnicas da Concorrência n.º 02/99, interpôs recurso junto à
Comissão de Licitação, que o indeferiu. Diante do fato, o Consórcio solicitou ao Tribunal de
Contas que interpelasse junto à Secretaria Municipal de Trânsito, no sentido de dar provimento
ao seu recurso. Pela análise de toda a documentação encaminhada pela SMTR, em especial o
Relatório de Análise e Julgamento supracitado, a SCE concluiu pela improcedência da
afirmação do Consórcio Collet & Consepro de que teriam sido feridos dispositivos legais pela
Comissão de Licitação e de que a Concorrente teria burlado as regras editalícias. Assim, foi
sugerido o conhecimento da representação e, no mérito, o seu não acolhimento. Na sessão de
30/01/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro
Relator Nestor Rocha, pelo conhecimento para fins de arquivamento da representação.

7.3 Solicitações do Ministério Público

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

Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85: O Ministério Público poderá
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de
qualquer organismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser
inferior a 10 dias úteis.

Neste trimestre ocorreu a seguinte solicitação do Ministério Público:

040/000.814/2001 - Requerimento de informações do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro questionando se o Edital de Concorrência SMTR n.º 02/2000, que tratava da exploração
do serviço público de transporte de passageiros em veículos de aluguel e taxímetro, foi
submetida à apreciação desta Corte. O Edital da Concorrência Pública SMTR n.º02/00 foi
encaminhado a este Tribunal em 02/10/2000, todavia, foi entendido que o seu exame não seria
levado a efeito, uma vez que o mesmo não importava na realização de qualquer receita/despesa.
Face a essas circunstâncias, foi proposta a remessa de ofício ao órgão requerente fornecendo-lhe
as informações acerca da matéria.
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7.4 Inspeções

7.4.1 Inspeções Ordinárias Programadas

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2001
(040/004.628/2000), foram realizadas as seguintes Inspeções, conforme Quadro 07:

QUADRO 07 - INSPEÇÕES REALIZADAS

INSPETORIA MARÇO

1ª IGE
SMF
CGM
PGM

2ª IGE
FUNDO RIO

SMDS/FMDCA

3ª IGE
RIO ESPORTES
PLANETÁRIO

SME

4ª IGE
SMH

COMLURB

5ª IGE
PREVI-RIO

SMA

6ª IGE
RIOURBE

CET-RIO

CAD
Fundo Especial da PGM

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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7.4.2 Inspeções Ordinárias Relevantes

Dentre as Inspeções Ordinárias realizadas por esta Secretaria, destacamos as
seguintes:

040/001.182/2001 - Inspeção Ordinária realizada pela 2ª IGE no Fundo Rio que além das
verificações rotineiras e do acompanhamento da execução de contratos em vigor , examinaram-
se questões relativas a pessoal:

! a regularidade das contribuições devidas à Previdência Social e Fundo Garantia por Tempo
de Serviço por amostragem, em relação aos trabalhadores conveniados e celetistas lotados na
sede (CASS) – nível central;

! levantamento e  análise do quantitativo e composição dos funcionários lotados no Fundo Rio,
em que os pertencentes à própria estrutura do Fundo Rio representam apenas 20,19 % do
total e os conveniados representam 39,42 % do total;

! análise da legalidade da terceirização: utilização de prestadores de serviço, admitidos através
de convênios com entidades filantrópicas, para atividades administrativas de natureza
permanente do Fundo Rio, em substituição a servidores concursados.

040/001.107/2001 - Inspeção ordinária realizada pela 4ª IGE na SMH, tendo por objetivo avaliar
os métodos de controle da execução contratual (fiscalização), bem como os seus aspectos físico-
financeiros. A inspeção levantou os projetos em andamento pela SMH e elegeu 3 obras para o
exame in loco:

! Comunidade Muzema –Itanhangá: Obra de infra-estrutura e urbanização
! Morro dos Macacos: Urbanização de assentamentos populares (PROAP-RIO 2ª etapa)
! Comunidade de Rio das Pedras – Setor Pinheiros: Programa PRÓ-MORADIA

A Comissão inspecionante verificou a evolução das obras face aos cronogramas físico-
financeiros, identificando os atrasos e suspensões nas obras, a ausência de instalação de
equipamentos contratados, bem como os consumos realizados frente às previsões nos contratos
de empreitada por custo unitário.

040/001.122/2001 - Inspeção realizada pela 6ª IGE na CET-RIO, destinada à verificação dos
procedimentos administrativos da Entidade, no que diz respeito à área de Recursos Humanos. Os
pontos relevantes verificados na  Inspeção foram:

! cartões de ponto rasurados,
! horários divergentes do efetivamente trabalhado, cartões sem marcação.
! fichas de registro de empregados sem anotações.
! falta de controle efetivo sobre o funcionário que efetuou serviços suplementares com

habitualidade.
! horas extras pagas a diversos funcionários sem o respectivo registro.
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040/001.322/2001 - Inspeção realizada pela 6ª IGE na RIOURBE, destinada à verificação “in
loco” das obras realizadas pela Empresa relativas a reformas de escolas. Alguns pontos
verificados na Inspeção:

! indícios da inocorrência de visitas técnicas da RIOURBE nos locais de obras;
! obras no Colégio de aplicação da UERJ, realizadas pela RIOURBE, sem a perspectiva de

continuidade e sem destinação para o prédio,
! não foi encontrado o termo de doação do projeto dos MEI’s (Modelo de Educação Integrado)

feito por Oscar Niemeyer.

040/001.101/2001 - Face às notícias veiculadas na imprensa e em denúncias do disque-merenda
da CMRJ sobre a situação da merenda em algumas Unidades Escolares, tornou-se necessária
uma verificação, na Secretaria Municipal de Educação, da execução destes contratos (quantidade
de gêneros alimentícios entregues, valores da tabela da FGV/BGA na época própria, percentuais
de descontos e/ou acréscimos estabelecidos no certame licitatório – Concorrência n.º 05/99), bem
como verificação “in loco” das Unidades Escolares, notadamente àquelas sob a jurisdição da 2ª e
3ª Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, objeto da referida denúncia do disque-
merenda (entrega dos gêneros alimentícios conforme previsão, qualidade, atendimento às
necessidades locais, armazenamento). Assim, foi determinada a imediata apuração dos fatos,
sendo a matéria incluída na Inspeção Ordinária a ser realizada no órgão em questão. Após um
vasto  e minucioso trabalho, a Comissão designada para proceder a  Inspeção constata que não há
indícios de irregularidades, concluindo, assim, pelo arquivamento do Relatório, entendendo que
“a carência de merendeiras é o problema mais expressivo em relação à merenda escolar”.

040/001.298/2000 – A Inspeção ordinária realizada na PGM gerou uma complementação tendo
como foco a execução de obras e serviços para reforma e adequação do prédio da Travessa do
Ouvidor, n.º 04 para a instalação da nova sede da Procuradoria Geral do Município. O Contrato
referente às obras foi o de número 680/99, tendo o processo a ele relativo recebido o número
040/008.348/99. A partir de uma análise rápida dos processos relativos à obra, a Comissão
Inspecionante definiu as atividades que julgava necessárias para desenvolver a inspeção, a saber:

! estudar o processo administrativo n.º 11/000.678/1998, detalhadamente, comprovando
também a legalidade e exatidão dos atos e procedimentos desde a instauração da
Concorrência n.º 01/98, que precedeu à celebração do contrato até a aceitação provisória da
obra.

! entrevistar o Engenheiro da PGM, que acompanhava a obra, marcando uma vistoria ao local,
precedida de:

♦  estudo do projeto, verificando as demolições, construções e serviços gerais a serem
executados  para a manutenção, restauração, modernização e monitorização do prédio,
a fim de adequá-lo para a instalação da nova Sede da Procuradoria Geral do
Município;

♦  estudo das especificações gerais do projeto;
♦  escolha aleatória de alguns itens relevantes do orçamento para a verificação da

instalação in loco.
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! visitar a obra para verificar a existência dos itens do orçamento escolhidos e a
compatibilidade entre o projeto, a medição e o executado, atentando para a forma de
execução, acabamento e funcionamento de todos os equipamentos de instalação prevista;

! verificar a compatibilidade entre as quantidades dos itens do orçamento inicial e as da
proposta vencedora;

! verificar a compatibilidade entre os valores medidos e os preços do orçamento da proposta
vencedora e dos aditivos;

! elaborar uma tabela, com os dados medidos, faturados e pagos e verificar sua coerência com
os dados obtidos do pessoal do controle interno;

! estudar cada um dos processos de faturamento, relativos aos instrumentos supracitados,
verificando:

♦  a legalidade e exatidão dos atos e procedimentos e
♦  a autenticidade e exatidão dos documentos para a realização das despesas, assim como

a sua conformidade com os registros respectivos.

! listar as impropriedades detectadas nos procedimentos administrativos relacionados com a
realização do objeto;

! descrever as visitas à obra, discriminando as falhas de construção detectadas, se detectadas
ou incompatibilidades entre projeto e obra;

! elaborar o relatório de inspeção descrevendo as impropriedades nos procedimentos
administrativos e na execução da obra porventura detectadas.

Ao final da inspeção foram apontadas as seguintes impropriedades:

1. prazo contratual expirou em 15-06-2000 (considerada a prorrogação no 3º Termo Aditivo),
no entanto, até 29 de setembro de 2000 a Comissão designada para o recebimento da obra
ainda não a havia julgado concluída;

2. não consta pesquisa de mercado para os valores pactuados no 1º Termo Aditivo no montante
de R$ 653.641,96 (DOC.02), tampouco informações que justifiquem a diferença verificada
em relação a planilha decorrente de pesquisa de mercado efetuada em 20/11/98 (DOC.03),
com ênfase para o gerador de 280 KVA, que, conforme pesquisa realizada (DOC.11), o
mercado fornece, ainda com maior potência, pelo preço em torno de R$ 80.000,00;

3. as notas fiscais apresentadas referentes aos itens realinhados perfazem um total em reais
menor do que o acordado nos termos aditivos;

4. os itens compostos, até 03 de outubro de 2000, não foram incluídos nas planilhas do SCO-
RIO, apesar de ter sido contratada a firma PONTUAL com esta finalidade específica;

5. não foram discriminados os itens referentes às instalações mecânicas para o ar condicionado,
impossibilitando-nos de verificar a necessidade ou não do realinhamento do seu preço e a
compatibilidade com o material adquirido, constatado pelas notas fiscais. Observa-se no
DOC.07, referente às notas fiscais constantes do processo uma diferença a maior de R$
527.134,55, entre o valor equivalente àqueles itens (ar condicionado + instalações
mecânicas) no Termo Aditivo e as notas fiscais apresentadas, referentes aos mesmos;
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6. foram apresentadas notas fiscais e dois recibos em dólar, referentes à aquisição de carpetes
que comprovam que, apesar de corresponderem a toda medição prevista em quantidade, tem
um valor em real menor do que o previsto no Termo Aditivo (cerca de 73% do previsto).

7. o laudo do Corpo de Bombeiros (DOC.12) aponta uma série de exigências e é necessário que
tenhamos conhecimento das medidas que foram ou estão sendo tomadas visando à obtenção
do CERTIFICADO DE APROVAÇÀO.

Assim, em sua conclusão, a Comissão sugere o encaminhamento do Relatório à
Procuradoria Geral do Município, a fim de que:

1. com base no apontado no item 8.0, preste os esclarecimentos necessários e/ou adote as
providências cabíveis, com posterior encaminhamento a esta Corte de Contas, fixando-se
para tanto prazo razoável;

2. informe se já foram solucionadas as pendências da obra descritas no item 6.0 (2ª vistoria);
3. remeta a este Tribunal cópia da nota fiscal referente ao gerador de 280 KVA adquirido.

Em Sessão Plenária de 23/01/01, esta Corte decidiu pela baixa do processo em diligência nos
termos propostos pela SCE. Os autos retornaram com esclarecimentos do órgão. Em inspeção
ordinária realizada na PGM no presente exercício (março), foi solicitada documentação visando
complementar a instrução da Comissão, que se encontra em fase de conclusão.

040/001.052/2001 – Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Secretaria Municipal de
Fazenda – Superintendência de Patrimônio, no período de 05 a 16.03.2001, tendo por objetivo:

! verificação da regularidade de diversos termos de Permissão de Uso de imóveis do
patrimônio municipal, focalizando, principalmente, o cumprimento de suas cláusulas
referentes aos encargos e/ou remuneração dos permissionários, bem como a observância da
finalidade a que se destinavam os imóveis;

! conferência das determinações desta Corte de Contas quando da apreciação plenária de
Termos de Permissão de Uso/Compra e Venda;

! verificação da execução de diversas instalações de conjuntos de quiosques e sanitários da
orla pela concessionária ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA;

! verificação da fabricação, instalação, manutenção e conservação do mobiliário urbano,
decorrente da Concorrência C05/98, tendo sido selecionada a área AP1 (Centro, Cidade
Nova, etc...)

Foram detectadas pela equipe inspecionante as seguintes impropriedades:
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A) QUANTO AO MOBILIÁRIO URBANO.

! Verificou-se que, em desacordo com o previsto no Anexo A do edital, não foram instalados
os quantitativos relativos a Relógios Eletrônicos (50% do determinado no instrumento
contratual), Colunas Multiuso (50% do determinado no instrumento contratual) e Bancas de
Jornal (não houve colocação de nenhuma peça deste item).

! Em visita ao Mobiliário Urbano, foi constatado pela equipe de inspeção que vários abrigos de
ônibus não apresentavam o painel indicativo das linhas de ônibus e identificação do ponto,
em desacordo com o Edital de Concorrência Pública n.º 05/98.

! Observou-se que o sanitário público instalado na Central do Brasil (ainda inativo) não era
compatível com a quantidade de pessoas que transitam naquela área (em média 300.000
pessoas/dia), embora o edital de Concorrência Pública  CPL-CN. n.º 05/98 não especificasse
a localização.

B) QUANTO AOS POSTOS DE GASOLINA.

! A equipe de inspeção, constatou, conforme fotos inseridas em seu Relatório, com relação ao
Termo de Permissão de Uso n.º 125/99-F/SPA, que a conservação e manutenção da área
urbanizada, que conforme Cláusula Quarta I é um dos encargos contratuais, não vêm sendo
feitas devidamente, além de servir de estacionamento para automóveis estranhos ao posto de
gasolina.

! Foi verificado que a construção do posto de gasolina foi interrompida e demolida, conforme
fotos inseridas no Relatório.

C) QUANTO AOS QUIOSQUES E SANITÁRIOS DA ORLA MARÍTIMA.

C.1) FINE FOOD’S.
Termo de Permissão de Uso n.º 80/96 – F/SPA.

Nos quiosques explorados pela Permissionária (construídos na  área do antigo Tivoli Park),
constatou-se, in loco, a prática de exclusividade na venda de bebidas em favor da Heineken e
produtos da Coca-Cola, em descumprimento ao Art. 1º do Decreto “N” 18446 de 10/03/2000,
confirmada pelos operadores dos quiosques. Cumpre destacar que somente a publicidade em
mesas e cadeiras é perfeitamente admissível conforme Cláusula Quarta, “e” do referido Termo
de Permissão de Uso.
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C.2) ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA.
Termo de Concessão de Uso n.º 417/99-F/SPA.

1. Constatou-se que os quiosques  não estavam em conformidade com o protótipo, não tendo sido instalada,
por conseqüência, a rede de esgoto sanitário, conforme preceitua a Cláusula Quarta, § 1º, “b” do Termo de
Concessão de Uso n.º 417/99-F/SPA.

2. Verificou-se que, em toda orla inspecionada (aleatoriamente foram selecionadas unidades localizadas no
Mirante, Leblon, Ipanema, Arpoador e Copacabana), não foi iniciada a construção de sanitários, conforme
determinava. Anexo I do Edital  de Concorrência Pública CPL/CN-01/99. Nos quiosques da praia do
Arpoador não havia sequer instalação de água potável, contrariando os Arts. 53 e 90, IV do Dec. n.º 6235.

3. Verificou-se o abastecimento por fornecedores dos quiosques  no horário comercial, o que contraria o item
6 do Anexo I do Edital de Concorrência Pública CPL/SMF n.º CN-01/99.

4. Contratos de publicidade - A cláusula quarta, em seu parágrafo segundo do Termo, prevê que “respeitada a
Legislação em vigor, nos casos em que for admitida a publicidade, a concessionária repassará,
mensalmente, o percentual de 5 % (cinco por cento) dos valores devidos decorrentes dos contratos
assinados, nas respectivas datas de vencimento”. A Orla Rio Associados Ltda detém contratos cujo objeto
é a cessão de espaço para merchandising de produtos pertencentes e comercializados ou de interesse de
seus fornecedores (Coca-cola, Antarctica, Souza Cruz e etc.). Na verdade, à época da assinatura destes
contratos, a Orla Rio possuía outra razão social, qual era Orla Rio Companhia de Quiosqueiros
Associados. Todos estes contratos e seus respectivos termos aditivos são anteriores ao Termo de
Concessão de Uso no 417/99-F/SPA. O Termo de Concessão de Uso n0 417/99-F/SPA entrou em vigor em
agosto de 1999, mas logo foi suspenso (set/99), voltando a vigorar em julho de 2000, sendo que em
agosto/2000 a Orla Rio assumiu efetivamente a concessão. A empresa Orla Rio deveria ter repassado ao
Município o percentual de 5 % (cinco por cento) dos valores decorrentes dos contratos assinados relativos
aos meses de agosto a dezembro no exercício de 2000. Não o fez. A empresa concessionária apresentou à
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 2000, um memorial das receitas oriundas
especificamente das publicidades veiculadas nos quiosques da orla marítima do Rio de Janeiro sobre os
quais a mesma tem ingerência comercial. A SMF não emitiu a guia de pagamento por que não concordou
com os valores apresentados. De fato, existem muitos pontos conflitantes entre os contratos de publicidade
e o Termo de Concessão de Uso no 417/99-F/SPA:

10) Os contratos de publicidade foram assinados quando a concessionária possuía outra razão social diferente
da atual.
20) O termo de concessão de uso menciona 310 quiosques, quando que, cada contrato de publicidade, em seu
objeto, apresenta um número diferente de quiosques, incluindo muitas vezes traillers que atualmente foram
substituídos por quiosques.
30) Os valores de alguns contratos sofreram significativa desvalorização, devido às mudanças de moeda
ocorridas no período de sua vigência.

Estes contratos deveriam ter sido revisados para que se adequassem ao Termo de Concessão de Uso, à época
da sua assinatura. A razão social, obviamente, deveria ser retificada. O número de quiosques existentes na orla
em 2000 aumentou em relação à época que os contratos de publicidade entre a Orla Rio e seus fornecedores foi
assinado. Então, o correto seria atualizar o objeto de cada contrato, fazendo constar os novos quiosques
construídos e os traillers que foram transformados em quiosques, incluindo uma lista nominal de todos os
quiosques que fazem parte do objeto destes contratos.

Uma vez que este procedimento não foi adotado, sugeriu-se que o cálculo do percentual fosse feito com base
nos valores dos contratos corrigidos pela UFIR até a data de sua extinção (31.12.2000) e a partir daí pelo
IPCA-E, considerando 310 quiosques.

Sugeriu-se também que a SMF promovesse cobrança do repasse da publicidade de que trata o parágrafo
segundo da cláusula quarta do Termo de Concessão de Uso.
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D) QUANTO AO HOTEL GLÓRIA.

O Hotel Glória firmou contrato de terceirização com a firma ESTACIONAMENTO MARQUÊS
LTDA, em 12.01.1999, rerratificado em 01/03/2000, que passou a explorar o estacionamento,
objeto do Termo de Permissão de Uso n.º 474/98-F/SPA.

A Comissão registrou em 23/03/01 que, apesar de ter se expirado o prazo dado ao Hotel Glória
para desocupação e devolução do próprio municipal à Prefeitura, 30 (trinta) dias a contar da
notificação que foi efetuada em 20.02.2001, o estacionamento administrado pela empresa
terceirizada continuava a funcionar tendo tirado fotos e anexado ao relatório o recibo de
pagamento do estacionamento.

E) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01/005121/00 (TCMRJ-40/3875/00).
Termo de Contrato de Compra e Venda n.º 408/2000-F/SPA.

Atendendo determinação do Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, contida no Voto n.º
010/2001, acolhido em Sessão Plenária de 20/02/2001, a Comissão apontou o seguinte:

! em 10/10/2000 foi encaminhada correspondência (Ofício n.º 365/00-F/SPA/DPM/REG) pela
Superintendência de Patrimônio ao Oficial do 8º Registro de Imóveis, solicitando
providências para registro do Termo de Compra e Venda n.º 408/00-F/SPA.

! em resposta o Oficial do 8º Registro de Imóveis informa em 13/11/2000 à Superintendência
de Patrimônio que, para possibilitar a  abertura da matrícula para registro do Termo de
Compra e Venda, havia necessidade de ser indicado os confrontantes do terreno e seus
respectivos proprietários.

Até o término da inspeção, em 16/03/2001, não houve solução de continuidade do processo de
registro do Termo, tendo a Comissão sugerido providências para regularização de tal pendência,
dando ciência a esta Corte.

7.4.3 Inspeções Especiais e Extraordinárias

040/005.542/2000 – Complementação da Inspeção Ordinária realizada pela CAD na SME para
verificação de recursos do FUNDEF, aplicado em equipamento de informática, na E.M. Mário
Cláudio. Nesta inspeção foram destacados os dados e indicadores físicos do Projeto “Pólo
Educação pelo Trabalho” onde existe um laboratório de informática com 15 computadores, 15
terminais de vídeo, 6 impressoras, 25 mesas para microcomputadores e 5 mesas para
impressoras, para atendimento dos 1.105 alunos matriculados em 2001 naquela Escola Municipal
Foram estas as conclusões da Comissão:

A) “Confrontamos os dados referentes ao projeto de desenvolvimento de informática, coletados
na SME e 1ª CRE, com a existência física dos equipamentos colocados à disposição do corpo
discente da escola;
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B) Constatamos que o material adquirido com recursos do FUNDEF no exercício de 2000 foi
distribuído nas escolas segundo a necessidade de cada uma;

C) Os demais equipamentos de informática utilizados, sejam na atividade administrativa, sejam
na educacional, foram adquiridos em exercícios anteriores ou cedidos pela IPLANRIO;

D) A proteção física dos equipamentos inspecionados na sala de informática se dá através de 03
(três) portas de ferro trancadas por cadeados e as janelas são do tipo basculantes, com
dimensões pequenas, além de ficar no 3º andar do prédio, o que confere, segundo
entendimento desta comissão, boa margem de segurança;

E) Verificamos o funcionamento dos computadores e os consideramos capazes de atender o
público-alvo, ressalvando que a informática evolui rapidamente, o que pode, em um espaço
curto de tempo, torná-los obsoletos; também não foi constatado nenhum equipamento com
defeito técnico e todos estão protegidos com capas de plástico”.

Assim, entendeu a Comissão que os recursos do FUNDEF destinados à informática na Escola
Municipal Mário Cláudio foram aplicados de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n.º 9394/96, art. 70, II). Na sessão de 06/03/2001, o Plenário desta Corte decidiu,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Nestor Rocha pelo conhecimento da
matéria para fins de arquivamento do processo.

040/018.69/1998 - Contrato n.º 823/98, celebrado entre o IPLANRIO e J2B Engenharia e
Consultoria Ltda, para prestação de serviços de consultoria técnica para estudos de medidas de
impacto no meio urbano e mobilização da população nas fases projetuais preparatórias e de
implantação dos projetos nas áreas do Rio Cidade.Em Sessão Plenária de 08.02.2001 esta Corte
de Contas decidiu nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães,
acolhendo o voto em separado n.º 047/2001 da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azêdo,
pela realização de inspeção especial com amparo no estabelecido no Regimento Interno, art.
39, § 2º, objetivando o levantamento dos serviços efetivamente prestados pela contratada no
curso da execução do contrato, apuração se o Instituto Pereira Passos fez desembolso realmente
devido após a prestação dos serviços, bem como a  reavaliação da relação custo/benefício para
contratos do gênero, em outras áreas a serem alcançadas pelo Projeto Rio Cidade.  Em
22/02/2001 foi publicada no D.O Rio a Resolução “P” n.º 051, de 16.02.2001 designando os
funcionários Luiz Ricardo Zdanowski (1ª IGE) e Luciene Martins Caruso D’Ippólito (3a IGE)
para procederem a inspeção determinada. Os trabalhos foram iniciados em 02/03/2001, estando a
equipe na presente data no aguardo de providências do órgão para disponibilizar documentação
complementar solicitada.

006/401.520/1999 - Inspeção Especial na Companhia Municipal de Energia e Iluminação –
RIOLUZ. O processo refere-se à Prestação de Contas da RIOLUZ, relativa ao exercício de 1998,
contendo os volumes I (Balanço Geral), II (levantamento físico e contábil) e III (Registro de
Inventário Permanente-RIP). A inspeção veio atender à decisão desta Corte de Contas, em
Sessão Plenária de 06/3/01, através do Voto do Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, para o
fim de verificar os procedimentos da RIOLUZ, cotejando-os com o apontado no Relatório da
CGM, inclusive quanto ao responsável, que no Certificado de Auditoria figura como sendo o Sr.
José Camosa Miguez. A Equipe Inspecionante encontra-se ainda no órgão.
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040/000.373/2001 - Solicitação do Vice-Presidente da Lona Cultural Carlos Zéfiro, para que se
promova uma auditoria sobre os livros de contabilidade e tesouraria da Lona Cultural e da
entidade responsável pela sua administração – Tô na Lona, face a existência de questionamentos
quanto à aplicação da verba pública destinada à Lona Cultural. Sendo assim, foi determinada, na
sessão de 27/03/2001, uma verificação no RIOARTE, da aplicação dos recursos financeiros
repassados à Lona Cultural, através da Tô na Lona, nos termos do permissivo previsto no art. 50,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

7.4.4 Verificação de Denúncias Veiculadas na Imprensa

1) processo 040/001.101/2001 – Como relatado no item 2.3 (Inspeções Ordinárias), face às
notícias veiculadas na imprensa e em denúncias do disque-merenda da CMRJ sobre a situação da
merenda em algumas Unidades Escolares, tornou-se necessária uma verificação na Secretaria
Municipal de Educação, da execução destes contratos (quantidade de gêneros alimentícios
entregue, valores da tabela da FGV/BGA na época própria, percentuais de descontos e/ou
acréscimos estabelecidos no certame licitatório – Concorrência n.º 05/99), bem como verificação
“in loco” das Unidades Escolares, notadamente àquelas sob a jurisdição da 2ª e 3ª
Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, objeto da referida denúncia do disque-merenda
(entrega dos gêneros alimentícios conforme previsão, qualidade, atendimento às necessidades
locais, armazenamento). Assim, foi determinada a imediata apuração dos fatos, sendo a matéria
incluída na Inspeção Ordinária a ser realizada no órgão em questão. Após um vasto e minucioso
trabalho, a Comissão designada para proceder a Inspeção constata que não há indícios de
irregularidades, concluindo, assim, pelo arquivamento do Relatório, entendendo que “a carência
de merendeiras é o problema mais expressivo em relação à merenda escolar”.

2) Em face da matéria publicada no jornal O Dia, em 08/03/01, com o título “Lei Seca.
Idosas estão sem água. Colônia Juliano Moreira é obrigada a usar dinheiro de remédio para
comprar carro-pipa”, a 4ª IGE sugeriu, por meio do Memorando n.º 69, de 08/03/01, a
realização de uma verificação in loco para apurar o ocorrido, a qual foi acolhida em 12/03/01,
nos termos do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente Antonio Carlos Flores de Moraes. Da visita
apurou-se que a falta d’água decorreu do corte do abastecimento pela CEDAE em face da recusa
do administrador da Colônia em pagar uma elevada conta d´água decorrente do exagerado
consumo por parte dos integrantes de uma comunidade carente que se alojou nas terras da
Colônia. Como alternativa, o administrador optou em adquirir carros-pipas para atender ao
consumo emergencial, e para sanar a questão, definitivamente, reuniu-se com representantes da
CEDAE para propor um novo sistema de abastecimento, independente da comunidade que
abasteceria apenas a unidade da saúde. Quando aos recursos destinados à aquisição de remédios
verificou-se que o dispêndio em carros-pipa não ultrapassou a 26% do fundo rotativo, não
comprometendo a aquisição dos sais não padronizados pela Colônia. O relatório elaborado pela
Comissão será anexado ao relatório da Inspeção Ordinária realizada no órgão em abril.
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3) 040/000.888/2001 – Denúncia divulgada no Jornal do Brasil, versando sobre má utilização de
recursos do FUNDEF: A CAD informou que não houve desvio de recursos, sugerindo o
arquivamento do processo por falta de fundamentação e que fosse informada a decisão ao
postulante. O processo encontra-se em tramitação nesta Corte.

4) 040/000.691/2001 - Em face das notícias veiculadas pela imprensa referente à aquisição, por
parte da CMRJ, de equipamentos de FAX, o Excelentíssimo Conselheiro Maurício Azêdo,
através do Memorando GCS 7 n.º 16/2001-MA, solicita que se requisite à Câmara Municipal do
Rio de Janeiro a documentação administrativa relativa àquelas compras. Sendo assim, técnicos
da 3ª Inspetoria compareceram à jurisdicionada para procederem ao levantamento da
documentação pertinente. O Relatório está em fase de conclusão.

5) 040/009.566/1998 - Tendo em vista as matérias publicadas pela imprensa sobre os contratos
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para a realização da Fórmula Indy, e após análise
dos processos respectivos, verificou-se a carência de dados que pudessem dar suporte ou não às
afirmações contidas naquelas notícias. Desta forma, foi sugerido uma verificação nos processos
administrativos relativos àqueles contratos, se recorrendo, para tanto, do permissivo previsto no
art. 50, inciso I, do Regimento Interno. A equipe designada após analisar as cópias das
documentações adquiridas junto a SMEL e a RIOTUR deu início ao Relatório.

6) Verificação das Normas e Procedimentos utilizados na venda de ingressos para os
Desfiles das Escolas de Samba no Carnaval 2001, com vistas à apuração de denúncias
veiculadas na imprensa. Em resumo, verificou-se que:

•  o contrato celebrado entre a LIESA e o Banco Bandeirantes, por sua redação, permitiu a
venda de grande número de ingressos para agência de viagens e/ou empresas de
promoção de eventos;

•  não houve prejuízo de natureza financeira para a RIOTUR, uma vez que foram realizados
97,38% da receita total;

•  a comissão fiscalizadora da RIOTUR não fez qualquer menção à venda de ingressos em
quantidade superior à estipulada no Contrato, o qual atribui à LIESA a responsabilidade
pela autorização para tal procedimento.

Embora por meio de instrumento contratual a RIOTUR tenha transferido para a LIESA a
responsabilidade pela comercialização dos ingressos para o Carnaval de 2001, permanece sujeita
à observação dos princípios aplicáveis à Administração Pública (Art. 37 da Constituição
Federal), dentre eles e “in casu” o princípio da moralidade administrativa, o qual lhe veda
permitir, seja por ação ou por omissão, a adoção de procedimentos comerciais de probidade
questionável. A conclusão é para que a RIOTUR informe se recebeu da LIESA cópia do
documento de autorização do Banco Bandeirantes para venda de ingressos em quantidade
superior àquela prevista no Contrato, e em caso positivo, que o citado documento seja
encaminhado a este Tribunal. O relatório elaborado pela Comissão será anexado ao relatório da
Inspeção Ordinária realizada no órgão em abril.
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7.5 Atos Sujeitos a Registro - Aposentadorias
O TCMRJ possui uma Inspetoria Geral de Controle Externo (5ª IGE) especializada na análise dos

processos de aposentadoria, em cumprimento ao disposto no art. 88, III, alínea “b” da Lei Orgânica do Município do
Rio de Janeiro.

Destacamos os seguintes processos como exemplos da atuação da 5ª IGE no 1º
trimestre de 2001:

040/004.025/1998 - Interessada: ZUÍLA DE ATAIDE COSTA. Este processo foi por três vezes
baixado em diligência, nas Sessões de 22/06/1999, 07/10/1999 e 15/02/2000, sendo relator o
Exmº Sr. Conselheiro Sérgio Cabral, para que fossem excluídas da apostila de fixação de
proventos as parcelas relativas aos Auxílios Transporte e Alimentação. A douta Procuradoria
Geral da CMRJ opinou pelo não cumprimento da diligência, argüindo se este Tribunal ainda
entendia válida a Decisão exarada em 16/05/96 na Consulta formulada por aquela Casa de Leis,
cujo relator fora o Exmº Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, acerca da possibilidade da
incorporação de ditas parcelas aos proventos da inatividade, na qual restou assentado que, por se
tratar de mudança de interpretação, aqueles servidores que reuniam os requisitos para se
aposentarem antes da mencionada Decisão desta Corte, teriam direito à incorporação das
aludidas rubricas a seus proventos, conforme o Verbete 359 da Súmula de Jurisprudência do
STF. Após a referida data, não mais seria possível a incorporação de tais parcelas aos proventos
da inatividade, a não ser por expressa determinação legal. Todavia, em 12/11/96, a Augusta
Câmara Municipal promulgou o Decreto Legislativo 146/96 dispondo sobre a incorporação de
tais vantagens à fixação dos proventos de aposentadoria dos servidores de sua esfera, tendo esse
diploma legal provocado o controle jurisdicional, por intermédio da Representação por
Inconstitucionalidade n.º 40/97, manejada pelo Chefe do Poder Executivo municipal, a qual
ensejou a concessão de medida liminar em 18/07/1997, sendo posteriormente, no mérito,
declarada a sua inconstitucionalidade. Em razão desses fatos, esta Corte adotou novo
entendimento, consubstanciado no judicioso VOTO exarado pelo Exmº Sr. Conselheiro Thiers
Montebello, no processo n.º TCMRJ – 7668/97, em Sessão de 19/11/98, de interesse do servidor
LUIZ MARCOLINO SOUZA DAS VIRGENS, determinando que, apesar de à época a
declaração de inconstitucionalidade sempre produzir efeitos ex tunc, nesse caso específico, por
motivo de segurança jurídica e presunção de constitucionalidade das leis até o seu
questionamento pela via judicial, deveria ser resguardado o direito daqueles servidores cujo ato
administrativo de fixação de proventos fora lavrado até a data da concessão da mencionada
liminar. Tudo isto considerado, a 5ª Inspetoria então manifestou-se, nas três ocasiões, no sentido
da manutenção da diligência para que as ditas parcelas fossem excluídas da apostila de fixação
de proventos da inativa, posto ter sido lavrada em data posterior àquela estipulada no aludido
VOTO – 18/07/97. Em todas as oportunidades o E. Plenário desta Corte determinou diligência,
sendo que na primeira e na terceira, por unanimidade, enquanto na segunda, por maioria. Após o
retorno do administrativo em questão da última diligência, a determinação restou devidamente
cumprida. É importante destacar que diversos processos de aposentadoria da Câmara Municipal
cuja fixação de proventos ensejam ou não a percepção de tais vantagens, permaneceram na 5ª
Inspetoria aguardando decisão definitiva no processo em causa e, não obstante, retomarão seus
trâmites normais.
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006/348.616/1995 - Interessado: LUIZ DE FREITAS. A questão suscitada neste administrativo
cingiu-se a considerar ou não o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, averbado nos termos
do art. 65, inciso II da Lei n.º 94/79 (Estatuto), para efeito de cálculo dos triênios, nos moldes
estatuídos pela Lei Complementar n.º 34/97, a qual permitiu que um grupo de servidores computasse
o tempo de serviço público estranho à Municipalidade para fins de adicional por tempo de serviço.
Este corpo técnico, no processo em epígrafe, emitiu opinamento no sentido de que o sobredito
Estatuto, ao disciplinar no art. 65 o tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade,
separou o tempo de serviço público civil (incisos I e IV) do tempo de serviço militar (inciso II),
sendo certo que posteriormente a aludida Lei Complementar, ao instituir o mencionado permissivo, o
fez tão-somente quanto ao tempo de serviço público civil. Ora, é sabido que hodiernamente a ciência
hermenêutica considera a interpretação sistemática como a mais importante, motivo pelo qual
aduziu-se que o Estatuto dos servidores desta Comuna – a par de toda norma - deve ser interpretado
sistematicamente, como um todo orgânico, metódico. Nesse passo, não é difícil concluir que se o
mesmo diploma legal distinguiu o tempo de serviço militar do civil para fins de aposentadoria e
disponibilidade, lei posterior que o alterou, fazendo dele constar nova redação concernente à
gratificação baseada nos mesmíssimos tempos de serviço, deveria, ao nosso ver, forçosamente
manter a distinção, mormente porque a melhor doutrina pátria é uníssona em afirmar que dispositivo
regulador de vantagem pecuniária deve ser interpretado restritivamente, motivo pelo qual sugeriu-se
a legalidade dos atos concessórios da aposentadoria, para fins de registro. Todavia, a douta
Procuradoria Especial desta Corte, acompanhando a Secretaria Geral, entendeu, com base no art. 2º
da citada Lei Complementar n.º 34/97, que, por se tratar de lei posterior que não fez distinção entre o
tempo de serviço público federal civil e militar, restaram revogadas todas as demais disposições em
contrário, opinando dessa forma por diligência para que fosse majorado o percentual dos triênios do
inativo em questão. Assim sendo, em Sessão Plenária de 19/12/2000, nos termos do VOTO exarado
pelo Relator, o Exmº Sr. Conselheiro Jair Lins Neto, acompanhando o douto órgão jurídico desta
Corte, determinou a baixa dos autos em diligência para o fim proposto, não tendo os mesmos
retornado ainda a este Tribunal.

004/000.001/2001 - Interessado: JORGE SEVERIANO. Em Sessão Plenária de 31/08/2000, nos
termos do VOTO exarado pelo Relator, o Exmº Conselheiro Maurício Azêdo, foi determinada a
baixa dos autos em diligência com o fito de que fosse alterada a data de eficácia do ato de
aposentadoria, a qual deveria coincidir com a data da expedição do Laudo Médico que motivou a
aposentação, considerando ser este o procedimento que vinha sendo adotado pela Administração
ativa, em face da Resolução N.º 845 SMA, de 24/06/1996. Caso houvesse novo entendimento, que o
mesmo fosse trazido à cola no presente processo, juntamente com o próprio Laudo Médico. Em
cumprimento, o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda, informou
que, com supedâneo no Ofício-Circular A/SUB/CAP/n.º 22, de 21/10/99, as aposentadorias por
invalidez passaram a ter eficácia a partir da data de publicação do respectivo ato concessório,
juntando aos autos o referido Ofício, assim como a manifestação da Exmª Secretária, Titular da Pasta
de Administração a qual deu origem ao novel procedimento administrativo. Com relação ao mérito
do aludido Ofício Circular, merece destaque que, ao nosso sentir, o novo entendimento da
Administração quanto à matéria tende a ser mais benéfico ao servidor, uma vez que põe termo
àquelas situações nas quais o lapso temporal - no qual o funcionário permanece com os vencimentos
integrais - existente entre as datas de expedição do laudo pericial e a publicação da aposentadoria,
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implique na devolução ao Erário Municipal da diferença a maior recebida, caso a moléstia que deu
azo à inativação enseje a percepção dos proventos proporcionalizados. Assim sendo o
posicionamento da 5ª IGE foi no sentido da legalidade para fins de registro do p.p. com a
conseqüente adoção do contido no referido Ofício Circular, ressaltando-se, outrossim, que, por se
tratar de mudança de interpretação, a ocorrência de casos que venham a atingir direitos dos
funcionários, deve observar a data do citado Ofício, resguardando-se, por conseguinte, as situações
anteriormente constituídas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção da boa-fé e
estabilidade das relações entre Administração e administrados. O processo em epígrafe, acordemente
com o Corpo Instrutivo e a douta Procuradoria Especial, restou decidido por unanimidade pela
legalidade para fins de registro em Sessão Plenária de 13/02/2001.

040/010.675/1997 - Interessado: Regina Célia Vianna Esper. O referido processo retornou de
Diligência determinada por este Tribunal em Sessão Plenária de 22 de janeiro de 1998, a qual
objetivou que fosse promovida a inclusão, na Apostila de Fixação de Proventos da inativa, da parcela
de direito pessoal correspondente a 4/8 (quatro oitavos) do símbolo DAI-6, devida em face do
exercício de funções de confiança pela interessada, quando ainda no seu período de atividade. Em
resposta, pronunciamento da lavra da Senhora Secretária Municipal de Administração, justificou o
não atendimento do determinado por esta Corte considerando ser “inviável o reconhecimento da
incorporação, sem elemento essencial da formação do direito, a saber, manifestação da vontade do
interessado”. Concluindo no sentido de que a inclusão desta nova parcela aos proventos da inativa só
poderia efetuar-se mediante requerimento do interessado, a partir do qual seria lavrada apostila de
refixação de proventos com eficácia dessa data, conforme preconizado pela Orientação
Administrativa n.º 37. Todavia, a 5ª Inspetoria manteve seu entendimento inicial, ponderando que a
citada O.A. foi editada com o fito de aplanar questão concernente à eficácia financeira de revisão de
incorporação de cargo comissionado deferida a servidor, quando ainda em período de atividade, e em
que divergiam Administração e requerente, tendo aquele último solicitado a devida correção
monetária desde 05/04/90, data em que – segundo sustentava – efetivamente faria jus à
incorporação”, por considerar que o cálculo da quantia devida, se efetuou a partir da data de seu
requerimento – 05/02/1993 – e não da data em que julgava ter adquirido o direito a que pleiteou. Tal
questão traduzia-se singelamente em pagamento de verba pregressa, relativa a vantagem deferida a
funcionário em efetivo exercício, quando ainda em curso de seu período de atividade, não sendo de
forma alguma extensível a servidor aposentado, em razão do novo status alcançado pelo servidor
público quando de sua passagem à inatividade, vinculando, inexoravelmente, a Administração às
balizas impostas pela Lei que, a seu turno, determina como deverá ser fixada a remuneração desse
jaez de servidor, posto que dispõe de todos os elementos cognitivos para a sua concessão. Desta
forma, a 5ª IGE manifestou-se pela manutenção da diligência, com o fito de ver incluído na fixação
de proventos da inativa, com validade da data de aposentadoria, a parcela atinente ao direito pessoal
correspondente a 4/8 (quatro oitavos) do símbolo DAI-6. Contudo, o Exmº Conselheiro-Relator,
Thiers Montebello, entendeu que por se tratar de divergência entre Administração ativa e Tribunal de
Contas, a qual enseja majoração dos proventos do inativo, o órgão fiscalizador não deve obrigar a
Administração a tal procedimento, razão pela qual proferiu VOTO, aprovado por unanimidade, no
sentido de ser reconhecida a legalidade dos atos concessórios da aposentadoria, constando do registro
a ressalva quanto à fixação de proventos, no que tange a parcela do direito pessoal.
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Foram apreciados em Plenário neste trimestre, processos relativos à aposentadoria,
sendo o total de processos por mês e por decisão estabelecidos no Quadro n.º 08. O Gráfico n.º
05 apresenta a porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria.

QUADRO 08 - APOSENTADORIAS

MÊS DILIGÊNCIA
LEGALIDADE
PARA FINS DE

REGISTRO
OUTRAS TOTAL

JANEIRO 41 72 1  114
FEVEREIRO 57 235 14  306
MARÇO 61 159 19  239
TOTAL  159  466   34  659

GRÁFICO 05 - APOSENTADORIAS
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7.6 Editais de Concorrência

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise prévia dos
editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia
útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas,
cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou
entidades da Administração interessada à adoção das medidas
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem
determinadas.
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Neste item, estão apresentados os editais analisados pela SCE e que foram a Plenário
no período de 01/01/2001 a 31/03/2001 (Quadro n.º 09), bem como sua distribuição pelos órgãos
do Município - Gráfico 06.

Alguns editais aparecem mais de uma vez porque foram baixados em diligência,
retornando posteriormente para nova análise desta Corte de Contas.

QUADRO 09 - PROCESSOS RELATIVOS A EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO

Processo Decisão Órgão Objeto Data
Sessão

040/000.654/2001 Diligência CET-RIO CO-01/2001 - Barreiras eletrônicas - Tipo IV 20/03/2001

040/000.655/2001 Diligência CET-RIO CO-02/2001 - Barreiras eletrônicas - Tipo III 20/03/2001

040/005.816/2000 Diligência CET-RIO CO-17/2000 - Serviços na Av Armando Lombardi 11/01/2001

040/009.928/1999 Diligência CET-RIO CO-05/1999 - Depósito de veículos na Sta Luzia 06/03/2001

040/000.153/2001 Diligência COMLURB CO-01/2001 - Sistema de gestão de recursos humanos 08/02/2001

040/000.544/2001 Diligência COMLURB CO-02/2001 - Locação de veículos 13/02/2001

040/000.572/2001 Diligência COMLURB CO-03/2001 - Serviços de fornecimento de café da manhã 06/03/2001

040/007.137/1999 Arquivamento FRE CO-01/1999 - Permissão de uso nas RA'S 08/03/2001

040/000.266/2001 Diligência EMV CO-03/2000 – Documentos-combustível 30/01/2001

040/000.266/2001 Arquivamento EMV CO-03/2000 – Documentos-combustível 22/03/2001

040/000.908/2001 Diligência RIOURBE CO-01/2001 - Rio Cidade Bangu 29/03/2001

040/000.909/2001 Diligência RIOURBE CO-02/2001 - Obras na V.Olímpica de P.Miguel 29/03/2001

040/000.575/2001 Arquivamento RIOZOO CO-01/2001 – Quiosque no Parque Chico Mendes 20/02/2001

040/002.320/2000 Diligência SMA CO-02/2000 – Implantação de datawarehouse na SMA 15/03/2001

012/002.832/2000 Diligência SMC CO-01/2000 – Restaurante/lanchonete/casa de chá 16/01/2001

012/002.832/2000 Arquivamento SMC CO-01/2000 – Restaurante/lanchonete/casa de chá 06/03/2001

040/009.874/1999 Arquivamento SMG CO-01/1999 - Permissão de uso nas RA'S 02/01/2001

040/005.013/2000 Diligência SMH CO-33/2000 - Obras na favela Jardim Moriçaba. 06/03/2001

040/005.634/2000 Arquivamento SMH CO-23/2000 - Serviço de apoio ao gerenciamento da SMH 11/01/2001

040/000.571/2001 Diligência SMS CO-01/2001 – Manutenção de equipamentos de Hospitais 06/03/2001

040/000.688/2001 Diligência SMS CO-02/2001 – Equipamentos para bombas de infusão 15/03/2001

040/003.739/2000 Diligência SMS CO-15/2000 – Manutenção de geradores de vapor 08/02/2001

040/005.355/2000 Diligência SMS CO-06/2000 - Serviços de saúde/Unidades da Zona Oeste 08/02/2001

040/003.121/2000 Diligência SMTR CO-01/2000 - Locação de veículos 15/03/2001

* Data da decisão entre 01/01/2001 e 20/01/2001 ---> Decisão AD-REFERENDUM do Plenário.
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GRÁFICO 06 - EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO NAS SESSÕES NO 1º
TRIMESTRE DE 2001
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Apresentamos a seguir um exemplo de processo relativo a edital de concorrência que
foi analisado neste trimestre pelo Plenário:

040/005.355/2000 – Edital de Concorrência n.º 06/2000 da SMS. Objeto : Prestação de serviços
de saúde nas unidades da Zona Oeste. Em sessão de Plenária de 12/12/2000, esta Corte de
Contas, nos termos do Voto do Relator o Exmº Sr. Conselheiro Sergio Cabral, decidiu baixar o
processo em diligência, para o órgão jurisdicionado proceder as alterações no Edital mediante
Errata. Objetivando o atendimento da diligência foi publicado no DO Rio de 19/01/2001 Errata,
que não contemplava todas as alterações propostas, visto que a SMS não havia alterado no texto
editalício o subitem referente à apresentação da certidão de lícitos trabalhistas, exigindo que a
referida certidão fosse requerida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de
Janeiro, conforme Decreto “N” n.º 18345/00. É do entendimento desta Corte que a certidão em
comento deverá ser expedida pela Delegacia Regional do Ministério do Trabalho do Estado do
Rio de Janeiro para as licitantes sediadas neste Estado. Para as demais, poderá ser requerida
junto a Delegacia Regional do Trabalho da sede da empresa licitante. Na 6º Sessão Ordinária,
datada de 08/02/2001, nos termos do Voto do Relator o Exmº Sr. Conselheiro Sergio Cabral,
decidiu baixar o processo em diligência, para o órgão jurisdicionado  proceder a alteração
exigida. Em 20/02/2001, foi publicado no DO Rio a Errata atendendo a determinação desta
Corte.
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7.7 Contratos, Convênios e Similares
Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos,

convênios e similares. Verificando-se qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ
determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste
Trimestre:

040/000.354/2000 – Contrato 16/99, celebrado em 29/12/1999, entre o PREVIRIO e a empresa
CLN Consultoria Ltda, tendo como objeto a prestação de serviços técnicos, visando à
implementação do Programa de Gestão pela Qualidade, de forma a auxiliar os profissionais do
Previ - Rio a melhorar os serviços prestados e os processos gerenciais, fundamentado no inciso II
do artigo 25 da Lei 8666/93, serviços técnicos de natureza singular executados por empresa de
notória especialização. Não obstante os documentos  remetidos a esta Corte, a SCE opinou pela
baixa do processo em diligência a fim de que o órgão providenciasse a juntada aos autos:

! da justificativa do preço, tendo em vista os preços praticados pela contratada em negociações
com a CGM e a PGM;

! de elementos que comprovem a singularidade do serviço, (assim entendido, aquele que só
possa ser prestado por determinada empresa dada as características pessoais do contratado);

! de pesquisa de mercado que demonstre a ausência de outras empresas que prestem serviços
de qualidade semelhante, tornando absolutamente inviável qualquer possibilidade de
competição;

! de documentos que informem com precisão o endereço, onde tem sede a CLN Consultoria
Ltda.

Em 29/08/2000, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Conselheiro
Relator Sérgio Cabral, baixar o processo em diligência para que o órgão se pronunciasse a
respeito dos pontos levantados pela SCE. Em resposta a esta Corte a administração do PREVI-
RIO, após vasta explanação doutrinária acerca do tema, em resumo:

1. Afirma que não poderia, no caso concreto, diante dos resultados do diagnóstico
organizacional (realizado também pela CLN Consultoria Ltda.), da reforma previdenciária e
da exigüidade de prazo existente, ter sido outra a decisão, senão a de contratar notória
empresa.

2. Informa os resultados alcançados, ressaltando que a estratégia utilizada foi bem sucedida
tendo em vista ter o Instituto conseguido a certificação internacional ISO 9002.

3. Esclareceu (fls. 96/97) que quanto à emissão de notas fiscais de forma seqüencial, tal se deu
em decorrência de, naquele momento, a CLN ter priorizado o PREVI-RIO objetivando serem
realizados os treinamentos necessários à implementação da estratégia de melhoria da
qualidade e para que fosse dada ênfase na elaboração de documentos relacionados à
certificação da ISO 9002.
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Examinado o teor do documento juntado pela empresa CLN da lavra da Ilma. Sra. Vilma de
Fátima Machado Santos entendemos que deveria ser questionado se para agilizar os
procedimentos da obtenção do certificado ISO 9002 a mesma teria antedatado e emitido as notas
fiscais antes da efetiva realização do serviço. Não obstante a documentação diligentemente
juntada aos autos restam ainda pendentes algumas ponderações feitas pela SCE quando do
exame inicial do feito; a saber:

a) Considerando que os serviços prestados pela empresa foram iniciados em 23.11.1999, tendo
o instrumento sido firmado em 29.12.1999, quase um mês após, deveria ter sido trazido à
colação a autorização exigida pelo art. 444 do RGCAF.

b) Nada se mencionou, outrossim, a respeito a justificativa do preço ora contratado mormente
se considerarmos a existência de outras empresas prestadoras deste tipo de serviço no
mercado e os valores dos contratos firmados com a CGM e a PGM.

c) Tendo em vista a matéria veiculada na imprensa a respeito da localização da empresa
(fls.107/108) sugerimos verificação in loco para que seja constatado o endereço da CLN
Consultoria Ltda.

Assim, a SCE submeteu ao criterioso julgamento superior a pertinência das justificativas
apresentadas pelo Órgão, resumidas nos itens 1 a 3 retro citados, alertando quanto ao fato se
para agilizar os procedimentos da obtenção do certificado ISO 9002 a mesma teria antedatado e
emitido as notas fiscais antes da efetiva realização do serviço, informando, ainda, que restaram
pendentes as questões levantadas nas letras “a”  a  “c”.

Em sessão de 30.01.2001 o Plenário desta Casa decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Sérgio Cabral, pelo conhecimento e arquivamento do contrato, recomendando à
jurisdicionada que, em casos futuros, observasse a exigência do art. 444 do RGCAF, bem como
corrigisse e/ou atualizasse o endereço da empresa CLN-Consultoria Ltda.

040/004.761/2000 - Termo Aditivo n.º 212/00 de 19/10/00 ao Contrato n.º 51/00. Tem por objeto
a prorrogação do prazo contratual para mais 30 dias. O processo foi baixado em diligência em
sessão de 23/01/01 para que a RIOURBE esclarecesse as razões de incluir na cláusula 2ª do TA a
aplicação de penalidades e suspensão de pagamento caso a garantia não se estendesse até a
aceitação definitiva dos serviços. O que não está previsto no contrato e nem no edital.

040/003.038/2000 – Termo Aditivo n.º 01/2000 ao Convênio n.º 07/1999, celebrado entre o
Gabinete do Prefeito e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de
Janeiro – EMATER-RIO. A SCE quando do exame das alegações do órgão jurisdicionado em
atendimento à diligência determinada em sessão plenária de 17/10/2000, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello, apresentou estudo sobre a aplicabilidade do art. 65, §
1º da Lei das Licitações no que tange a convênios considerando votos anteriores do TCMRJ,
concluindo não ser ilegal estabelecer por aditamento acréscimo superior ao limite previsto no já
citado dispositivo legal. Em sessão plenária de 27/03/2001, esta Corte de Contas decidiu pelo
conhecimento e arquivamento do processo, acolhendo posicionamento da SCE sobre a matéria.
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040/001.723/2000 – Contrato 02/2000, celebrado em 07/02/2000, entre o PREVI-RIO e a
Fundação Pro-Unirio, tendo por objeto estabelecer prazo, locais e condições para
desenvolvimento e implantação do sistema de Contas Individuais, Cálculos Atuariais e
Empréstimo Imobiliário, com transferência de tecnologia e treinamento da equipe do PREVI-
RIO, fundamentado no inciso XIII do artigo 24 da Lei 8666/93 – dispensa de licitação para a
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha
fins lucrativos. A SCE, considerando, preliminarmente, que a dispensa de licitação contempla
hipóteses em que a licitação embora não obrigatória é possivel e deve ser realizada sempre que o
interesse público assim o exigir, isto é, quando entre bens homogêneos, intercambiáveis e
equivalentes se possa escolher a proposta mais vantajosa, considerando ainda que o próprio
PREVI-RIO considera aptas pelo menos duas instituições – a Fundação Padre Leonel Franca
(contratada pelo Órgão durante  5 (cinco) anos para serviços deste gênero - processos
040/004.270/1994, 040/006.784/1994, 040/008.066/1994, 040/011.228/1994, 040/002.159/1995,
040/003.643/1995, 040/007.113/1995, 040/001.142/1996, 040/004.671/1996, 040/012.001/1996,
040/003.904/1997, 040/003.797/1998, 040/014.916/1998, 040/003.871/1999) e a Fundação PRO
UNI-RIO, entendeu parecer ser viável a licitação. Se, no entanto, fosse afastada a preliminar
retro mencionada, restaria ainda o questionamento quanto as razões da escolha da contratada e a
justificativa do preço que deveriam ser juntadas aos autos, em conformidade com o que
determina o art. 26, parágrafo único ,incisos II e III do Estatuto Licitatório. Em 20/07/2000, o
Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Conselheiro Relator Sergio Cabral,
baixar o processo em diligência para que o órgão se pronunciasse a respeito dos pontos
levantados pela SCE. Na resposta do PREVI-RIO, o Ilmo. Sr. Presidente declara ter cuidado a
Administração de valer-se de uma das hipóteses legais de admissibilidade de contratação direta.
Após apresentar fundamentos de fato e de direito, a SCE, submeteu a apreciação do Plenário
desta Corte a opção do PREVI-RIO de não proceder à licitação, sendo esta possível, viável e
imprescindível para garantir o cumprimento do princípio constitucional da impessoalidade. Na
sessão de 21/11/2000, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Sérgio Cabral, pela rescisão do Contrato. O PREVIRIO formulou tempestivamente
pedido de reconsideração da decisão plenária de 21.11.00 (processo n.º 40/5781/00) nos termos
dos artigos 106 e seguintes da Deliberação n.º 034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento
Interno do TCMRJ.  A SCE manifestou-se pelo conhecimento do pedido de reconsideração
examinado, para, in meritis, dar-lhe provimento, recomendando ao órgão que em avenças desta
natureza procedesse a prévio procedimento licitatório, sob pena de incursão no art. 2º, VII, da
Deliberação n.º 109, de 07.05.96 e pelo arquivamento do contrato n.º 02/2000 e seu 1º Termo
Aditivo. O Plenário desta Casa decidiu em sessão de 08.02.2001, nos termos do voto do
Conselheiro Relator, pelo provimento do pedido de reconsideração e arquivamento do contrato e
respectivo termo aditivo, adotando a recomendação proposta pelo Corpo Instrutivo.



Relatório Trimestral – Janeiro-Março/2001                Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

44

7.8 Declaração de Bens e Rendas dos Servidores Públicos e Autoridades
Municipais

De acordo com o artigo 7º da Lei Federal 8.730, de 10 de novembro de 1993, os

Tribunais de Contas dos Municípios, 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 essas Cortes, bem como sobre os prazos de

remessa das referidas declarações.

A Deliberação n.º 104, de 05/05/94, deste Tribunal de Contas, estabeleceu

mecanismos de fiscalização da declarações de bens e rendas apresentadas pelas autoridades e

servidores públicos municipais a que alude a Lei n.º 8730/93.

Em seu artigo 1º indica as autoridades e servidores que deverão apresentar sua

declaração de bens, com indicação das fontes de renda, estando os prazos para essa apresentação

estipulados no artigo 2º.

O artigo 3º da citada Deliberação estabelece que as mesmas autoridades e servidores

mencionados no art.1.º deverão entregar, anualmente, à Unidade de Pessoal do órgão ou entidade

a que estejam vinculados, cópia assinada da declaração fornecida à Secretaria da Receita Federal

para fins do Imposto de Renda – Pessoa Física. De acordo com o parágrafo único do art.7º, o

TCMRJ, quando julgar necessário, requisitará à Unidade de Pessoal do órgão respectivo a

remessa de cópias das declarações apresentadas pelas autoridades e servidores mencionados.
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7.9 Movimentação de Processos nas Inspetorias Gerais de Controle
Externo

Constata-se no Quadro nº 10 que foram processados pelo sistema a entrada de 3.552
e a saída de 3.268 processos na Secretaria de Controle Externo, considerando a soma de todas as
Inspetorias.

QUADRO 10 - MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS POR INSPETORIA

INSPETORIA ENTRADAS SAIDAS
1ª IGE 270 520
2ª IGE 459 613
3ª IGE 426 699
4ª IGE 410 571
5ª IGE 561 732
6ª IGE 398 375
7ª IGE 591 574
CAD 172 147

TOTAL 3.287 4.231

GRÁFICO 07 - PROCESSOS POR INSPETORIA
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O Gráfico 07 mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE.

Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada em aposentadorias e a 7ª IGE é

especializada em editais de concorrência.
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7.10 Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento

Através da Deliberação 125, de 13 de abril de 1999, a Coordenadoria Técnica de
Controle Orçamentário – CTCO teve a sua denominação alterada para Coordenadoria de
Auditoria e Desenvolvimento – CAD, ficando, como determina o artigo 1º dessa Deliberação,
subordinada à Secretaria de Controle Externo.

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento realiza o acompanhamento dos
resultados orçamentário, financeiro e patrimonial do Município do Rio de Janeiro.

A exigência da remessa dos balancetes a este Tribunal encontra-se disciplinada em
nosso Regimento Interno, artigos 37 e 38, e seu objetivo é habilitar esta Casa a acompanhar os
atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados no período, com ênfase ao
atendimento dos percentuais máximos e mínimos exigidos por lei. Os órgãos da Administração
direta, indireta, fundações e autarquias devem enviar até o último dia de cada mês, os referidos
balancetes relativos ao mês anterior.

O acompanhamento da despesa realizada e da receita arrecadada através dos
balancetes, além de permitir um controle mais eficiente dos gastos públicos, torna mais eficaz a
ação de fiscalização sob a responsabilidade deste TCMRJ, além de propiciar a intervenção
imediata desta Corte, sempre que constatados ilícitos e irregularidades.

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, por força do art. 88 da Lei
Orgânica do Município, instrui processos voltados para a declaração da legalidade dos atos
iniciais de abertura de concursos públicos e de provimento dos candidatos aprovados. O
acompanhamento desses atos, exercidos pelo Tribunal, objetiva, também, o controle das
disponibilidades orçamentárias para o atendimento dos encargos decorrentes.

É também na CAD que se preparam as minutas de certidão sobre as Contas de
Gestão, para rolagem da Dívida Mobiliária, conforme estabelece a Resolução do Senado n.º
78/98.

O mesmo órgão é responsável pela instrução de pareceres a serem emitidos pelo
Tribunal, de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, a exemplo do que foi emitido neste
período, sobre Recursos para abertura de créditos adicionais provenientes do saldo financeiro
para os fundos especiais, solicitado pela Controladoria Geral do Município. É a CAD, também,
que dá apoio contábil ao Conselheiro-Relator das Contas de Gestão do Prefeito.
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Neste 1º trimestre de 2001, foram essas as atividades que mais se destacaram no

âmbito da CAD, além daquelas já mencionadas nos outros tópicos deste relatório:

040/000.802/2001 – Consulta formulada pela empresa Sortele, através da Home Page do

TCMRJ, sobre procedimentos legais adotados aos professores leigos e recursos financeiros

destinados à remuneração de professores leigos e não leigos. Foi respondido à consulente através

do Gabinete da Presidência que:

a) Município do Rio de Janeiro não tem essa categoria de professores;

b) A fiscalização do FUNDEF é exercida pelo TCMRJ e pelo Conselho de Acompanhamento

Social do FUNDEF;

c) A dotação destinada a remuneração dos profissionais do magistério é definida na LOA,

sendo ainda demonstrado o seu valor para o exercício de 2001: o processo foi arquivado.

040/000.686/2001 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, da PCRJ.

Na análise das referidas publicações, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento apurou

que a jurisdicionada não remeteu no prazo legal o relatório resumido da Execução Orçamentária

com o Demonstrativo da Projeção Atuarial das Receitas e Despesas, bem como os balancetes

referentes a dezembro de 2000 e incluindo, indevidamente, os inativos do TCMRJ e CMRJ no

cálculo de pessoal. Sugeriu-se, com base nas incorreções detectadas, que a Controladoria

apresentasse as suas razões para esclarecimentos dos fatos acima apontados e justificações no

descumprimento de todos os prazos legais, à vista das sanções previstas no artigo 55, § 3º

concomitante com o artigo 51, § 2º da Lei Complementar nº 101/00, artigo 5º, inciso I, da Lei nº

10028/00 e artigo 2º, inciso VIII da Deliberação nº 109/96, na forma sugerida à fl. 3. Assim

sendo o Plenário desta Corte, na sessão de 13/03/2001, decidiu, nos termos do voto do Exmo.

Conselheiro Relator Sergio Cabral, baixar o processo em diligência para que a CGM

esclarecesse os óbices apontados.
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8 Modernização Institucional

O TCMRJ tem procurado permanentemente elevar seus níveis de eficiência e

eficácia. Com esse intuito, o Tribunal tem investido na informatização de suas atividades, na

adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-

administrativo do seu corpo funcional.

8.1 Informática

A Assessoria de Informática é responsável pela informatização do TCMRJ. Isso

envolve: desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes;

planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e

qualidade dos dados disponibilizados.

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis,

voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias

de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No

1º trimestre de 2001, a ASI intensificou os estudos de viabilidade para a integração dos sistemas

do TCMRJ com os sistemas institucionais do Município do Rio de Janeiro (FINCON, SICOP).

Também foram desenvolvidas as seguintes atividades:

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SCP
Sistema de Controle de

Processo

•  Geração e implantação do novo modelo de Extrato da Ata da Sessão
para publicação no DO RIO;
•  Módulo para vincular relatório/voto às decisões dos processos:
ajustes finais e treinamento dos usuários dos Gabinetes dos
Conselheiros;
•  Análise, desenvolvimento e implantação da geração automática de
ofícios de prorrogação de prazos;
•  Análise, desenvolvimento e implantação de relatório de
acompanhamento de diligências não cumpridas;
•  Análise, desenvolvimento e implantação de relatório de retorno de
diligências de aposentadoria;
•  Acompanhamento da operação.

TCM WEB NEWS •  Acompanhamento da operação/atualização de conteúdo.
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SITE TCMRJ

•  Editoração e publicação de notícias.
• Implantação preliminar, no Servidor de Testes, do Sistema INFORMA
de consulta OnLine do acervo da Assessoria de Legislação e do
acervo da Biblioteca Desembargador Ribeiro de Freitas.

Sistema Gerencial de
Pagamento

•  Análise, desenvolvimento e implantação do Sistema Gerencial de
Pagamento ;
•  Acompanhamento da operação.

SAM
Sistema de Administração

de Materiais

Alterações no sistema:
1.1 - Criados no Cadastro de Produtos os atributos básicos da última
compra, com atualização em tempo real;
1.2 -  Ampliado o relatório “Consumo 12 meses por Produto/Órgão”,
contendo os atributos básicos da última compra;
1.3 - Introduzido o relatório “Consumo 12 meses – Diversos Produtos”,
acessórios aos processos de re-suprimento;
1.4 - Flexibilizada a ordenação do relatório Inventário Interno;
1.5 – Introduzidos mecanismos de contenção de acesso concorrente,
visando o uso da rede.

SAB
Sistema de Administração

de Bens Móveis

•  Base de Dados foi transferida para o Servidor da Rede do TCMRJ.

SCA
Sistema de Controle de

Acesso

1 ) Alterações no Sistema:
1.1 - Aumentado o tamanho do atributo “Descrição do Material”;
1.2 - Individualizados os procedimentos de complementação dos
registros em aberto (Visitantes sem Saídas/Chaves sem Devolução).
2) Outras alterações :
2.1 - Cadastro de Funcionários foi atualizado para refletir as mudanças
ocorridas no período.

SRH
Sistema de Recursos

Humanos

 •  Manutenção do Sistema de Recursos Humanos;
••••  Módulo de relatório de Aposentadoria ;
••••  Importação de dados para o Sistema de Folha de Pagamento.

Banco de Dados
••••  Manutenção e verificação de perfomace dos Bancos de Dados SRH,
SCP e DBSuporte;
••••  Migração do Servidor TCMNT4SQL para o servidor novo do Banco
de Dados SqlServer.

Mala

••••  Implantação do Sistema de Mala Direta;
••••  Modulo de envio de Email;
••••  Modulo de impressão de etiquetas;
••••  Impressão e envelopes pelo número de documento;
••••  Relatórios Gerenciais (Grupo de correspondência, titularidade).

Sistema de Contabilidade

••••  Elaboração do Relatório Gerencial das Despesas Empenhadas;
••••  Elaboração do Relatório Gerencial das Despesas  Liquidadas;
••••  Elaboração do Relatório Gerencial das Despesas Pagas;
•  Início da conversão do Sistema para SQL Server.;

COMPUTAÇÃO GRÁFICA
•  Criação e Confecção de Capas  e   Relatórios;
•  Suporte na atualização do Mural Eletrônico;
•   Treinamento aos usuários para utilização de Scanner.

TREINAMENTO
•  Atendimento a diversos usuários (Notes–Word–Excell–Windows-
Internet);
•  Atualização de versão do Servidor Lotus Notes 4.6 para 5.0;
•  Implantação do Mural Eletrônico;
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8.2 Divulgação Institucional

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo

para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas

principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os

quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de uma

homepage na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha

trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A Revista do Tribunal tem periodicidade semestral e sua distribuição aos Órgãos

Públicos é feita através da Diretoria de Publicações. Além dos julgados mais relevantes do

Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada

participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas

esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet.

Na sua home-page, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br, podem ser obtidas, entre outras,

informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas on-line de

processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais

importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. A “home-

page” está funcionando desde 09/07/97 e já recebeu mais de 155.000 visitas. A partir do mês de

setembro essa home-page foi inteiramente reformulada, dando-se ênfase ao cidadão,

disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de

interesse do cidadão carioca, tais como:

! Parecer Prévio - Exercício de 1999 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da
receita e sua respectiva aplicação;

! Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ - Quadro demonstrativo com totalizações
de decisões por Assunto e Órgão;

! Em Pauta – Publicação bimestral que apresenta os votos mais relevantes do
período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;

http://www.tcm.rj.gov.br/
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! Informe de Controle Social – Dados resumidos da gestão fiscal do Município
referente ao exercício de 2000, elaborado conforme sugestão do BNDES,
avalizado no Encontro dos Tribunais de Contas na sede daquela entidade.

! Acompanhamento dos Gastos Públicos - Relatório de acompanhamento da
gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional
da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e
atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os
gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por
títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade
das empresas públicas e das sociedades de economia mista;

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

! Fundo Municipal de Saúde - Relatório de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do FM;

! Relatório de Atividades TCMRJ - Procedimento legal, estabelecido no art. 88
da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de
todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma
sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;

! Royalties do Petróleo - Relatório contendo os dados relativos à aplicação dos
recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
petróleo;

! Encontros no Tribunal - Publicação que reúne as palestras realizadas pelo
Centro Cultural do TCMRJ. Secretários, ex-Secretários e estudiosos debatem os
problemas da Cidade e apresentam possíveis soluções;

! Controle da Despesa Orçamentária por Área de Planejamento;

! Controle da Despesa Orçamentária por Projetos e Atividades;

! Consulta a Processos;

! Votos Relevantes;

! Notícias e artigos envolvendo o Controle externo;

! Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de
Concorrência que estão sob análise do TCMRJ.
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8.3 Recursos Humanos

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em
que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua
a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o
técnico de controle externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da
fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à
instituição servidores qualificados e motivados.

8.3.1 Suporte Técnico

Nessa linha de atuação, foi criado, em 1998, o Centro Cultural do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores.

Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das
principais publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo também a
coleção de diários oficiais em CD –ROM.

A Biblioteca também serve como suporte para o desenvolvimento das atividades
desta Casa, disponibilizando seu acervo através de seu sistema informatizado, possibilitando,
assim, uma maior resposta às consultas realizadas. Paralelamente, com o objetivo de propagar
seu trabalho, de uma forma mais eficiente e dinâmica, divulgando também os serviços de
informação prestados e projetando uma imagem de modernidade junto ao mercado interno e
externo, a Biblioteca está concentrando seus esforços no projeto de aquisição de utilização do
módulo INFORMA ONLINE para que as consultas possam ser procedidas, via Internet.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e
manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as
seguintes: Revista do TCMRJ (anual), TCMRJ em pauta (bimestral) e clipping diário com
seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, mais uma
publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, contendo a integra de
todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural.
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8.3.2 Treinamento e Aperfeiçoamento

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca

para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em

treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, objetivando a capacitação de

todo pessoal técnico-administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de

responsabilidade deste órgão.

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro

Cultural aproveitando a estrutura física existente.

Como tais eventos despertaram enorme interesse por parte dos servidores desta Casa

no ano passado, foi executada obra, visando a modernização do auditório do TCMRJ, que teve a

sua capacidade aumentada em 70%. O auditório ganhou melhor acústica, novos recursos áudio-

visuais, além de uma sala de apoio aos palestrantes.

Neste trimestre foi realizada a palestra “Diferenças entre Reforma Constitucional e

Constituinte”, proferida em 19 de março, pelo Dr. Marcelo Cerqueira.

Destacamos, ainda a realização do “Encontro Nacional de Conselheiros de Tribunais

de Contas – Pré XXI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil”, realizado no auditório

Conselheiro Luiz Alberto Bahia no dia 30/03/2001. Foram proferidas palestras sobre “Natureza

Jurídica e Autonomia dos Tribunais de Contas”, pelo Dr. Diogo de Figueiredo, Procurador do

Estado do Rio de Janeiro e “LRF e a atuação dos Tribunais de Contas”, pelo Dr. Carlos Ayres de

Brito, Professor Titular de Direito Constitucional da Universidade Federal de Sergipe. A

realização do evento foi da ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do

Brasil, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do nosso Tribunal

de Contas do Município do Rio de Janeiro, com apoio do Centro Cultural desta Corte.
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9 Relações Institucionais

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com

a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da

fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como mantém

relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o Tribunal de Contas da

União.

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores

participem de palestras de interesse público, em seminários e encontros promovidos por

instituições públicas ou privadas. Esses convites normalmente são aceitos, uma vez que se

ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem adotando, para se aproximar não só dos

órgãos e entidades jurisdicionados, mas também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da

sociedade em geral.

Neste trimestre destacamos a participação do Diretor da SCE, Marco Antonio

Scovino que, em companhia do Secretário Geral desta Corte, Silvio Freire de Moraes, participou

como palestrante do 1º Seminário sobre Gestão Municipal do Novo Milênio. O Seminário,

promovido pelas Associações dos Servidores dos Tribunais de Contas dos Municípios do Ceará e

do Pará, foi realizado em Fortaleza no período de 05 a 07 de fevereiro de 2001. Teve como

finalidade proporcionar uma visão atual da Administração Pública face aos novos aspectos

introduzidos  pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de uma troca de experiências entre os

participantes. O encontro contou, também, com a participação de prefeitos, Vice- Prefeitos,

vereadores entre outros profissionais atuantes no âmbito dos municípios dos estados do Ceará e

do Pará. Os servidores Maria da Graça da Cunha Simões Costa, 2ª IGE, José Folly Rodrigues , 7ª

IGE, José Netto Leal Junior, AST-RIO, e Ubiracy Rufino Resende, AST-RIO também estiveram

representando o TCMRJ, através da AST-RIO.

Outro evento relativo a LRF em que servidores deste Tribunal estiveram presentes
foi o “Ciclo de debates a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional n.º
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25”, realizado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de fevereiro de
2001. O ciclo teve tema  o “Legislativo Municipal e a Aplicação da Lei de Responsabilidade
Fiscal e da Emenda Constitucional n.º 25“. O objetivo, foi possibilitar uma visão mais ampla e
consistente dos citados diplomas legais, com ênfase aos aspectos jurídicos relevantes
introduzidos pela Lei Complementar n.º 101, a prestação de contas do Município a luz da
referida Lei, a natureza constitucional dos tribunais de contas e suas competências na aplicação
da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Ministério Público e a apuração dos crimes de
responsabilidade previstos na Lei 101 e a Emenda Constitucional n.º 25. Cabe ressaltar que, três
palestras foram proferidas por representantes deste Tribunal:

♦  “A prestação de contas do Município à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.” – Marco
Antonio Scovino, Diretor da SCE;

♦  “A natureza constitucional dos Tribunais de Contas e suas competências na aplicação da
Lei de Responsabilidade Fiscal.” – Silvio Freire de Moraes, Secretário Geral do TCMRJ;

♦  “Crimes de responsabilidade previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.” – Jaqueline
Dias de Mello, Assessora Especial da SGE.

A Contadora da 7ª IGE, Marta Varela, participou do Simpósio sobre Contratos
Administrativos, promovido pela Editora NDJ no dia 27 de março de 2001, ministrado pelo
Professor Toshio Mukai. O programa incluiu a formalização dos contratos em conformidade com
os termos da licitação e da proposta, as peculiaridades dos contrato de serviços contínuos, as
alterações contratuais decorrentes de prorrogação, reajuste e revisão contratual, o
acompanhamento da execução contratual e recebimento do objeto, a rescisão contratual e as
sanções administrativas, as peculiaridades das contratações efetuadas pelo sistema de registro de
preços e o momento da celebração do contrato oriundo da modalidade pregão.

A Engenheira da 2ª IGE, Maria Cláudia Lameira Garcia representou este Tribunal no
Encontro Técnico de Obras Públicas, realizado na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, em
29/03/2001. Temas: Aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal nas Auditorias de Obras
Públicas, pois a mesma impõe obrigações e oferece ferramentas para o Controle Externo
utilizando-se os seguintes pilares: Planejamento, Equilíbrio, Transparência e Controle Externo,
utilizando novos enfoques.

Destacou-se, ainda, a participação do Presidente Antonio Carlos Flores de Moraes,
do Diretor da SCE, Marco Antonio Scovino, do Assessor Especial do GPA, Cláudio Sancho
Mônica e do Assessor da CAD, Manoel Herculano da Silva Sobrinho, no Seminário sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro na sede do BNDES – RJ,
promovido pelo Instituto Ruy Barbosa, cujo objetivo era a discussão de 25 temas polêmicos da
Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Estiveram presentes nesse
Encontro 25 Tribunais de Contas e representantes do Ministério do Planejamento, do Ministério
da Previdência Social e do Banco Central. Ressaltamos, ainda, que o evento contou com a
participação de 23 Conselheiros. Esses temas polêmicos foram identificados em uma reunião
promovida pelo Instituto Ruy Barbosa em São Paulo, onde técnicos dos Tribunais de Contas
discutiram sobre “Relatórios de Gestão Fiscal”. Eram esses os 25 Pontos polêmicos:

Tema 1 : O Jogo Contábil do FUNDEF na apuração da Receita Corrente Liquida.
Tema 2 : Tratamento a ser dado a Empresa Estatal Dependente.
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Tema 3 : As Contribuições Patronais na Receita Corrente Líquida.
Tema 4 : As Receitas de Aplicação Financeira de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos.
Tema 5 : A Terceirização de Atividades e as Despesas de Pessoal Decorrentes do art. 18, §1º da LRF.
Tema 6 : Os Restos a Pagar do art. 42.
Tema 7 : As Conseqüências das Despesas de Exercícios Anteriores.
Tema 8 : Os Parâmetros para a Arrecadação de Impostos Próprios.
Tema 9 : O Que é Parecer Prévio ? A Compatibilização do art. 56 da LRF com o art. 70 da C. F.
Tema 10 : Qual fase da Despesa deve ser comparada com a Receita Realizada?
Tema 11 : Como fazer Projeções Atuariais?
Tema 12 : Como Controlar a Limitação de Empenho e a Recomposição de Dotações?
Tema 13 : Conceito de Lei Específica a que se refere o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tema 14 : As Restrições do art. 62 aplicam-se, por simetria, à União e aos Estados?
Tema 15 : Como o Município com Menos de 50 Mil Habitantes Exerce a Opção do art. 63?
Tema 16 : De que Forma se Compensará e Demonstrará a Renúncia de Receitas?
Tema 17 : Os Limites para Serviços de Terceiros e a Definição do art. 72.
Tema 18 : Como se dará o Alerta por parte das Cortes de Contas – De quem será a Competência Interna ?
Tema 19 : Receita Corrente Líquida e a Receita  Vinculada.
Tema 20 : Tratamento a ser Dado às Receitas e Despesas Previdenciárias.
Tema 21 : Os Tribunais tem competência para certificar para fins do cumprimento do art. 25?
Tema 22 : Qual será o Papel dos Tribunais de Contas no Processo de Transparência da Gestão Fiscal?
Tema 23 :O que é criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental? Como avaliar as ações?
Tema 24 : Qual o Processamento dos Relatórios da LRF, no Âmbito dos Tribunais de Contas?
Tema 25 : Os Critérios para Expurgo das Despesas Assistenciais do Limite dos Gastos Previdenciários.

Os temas acima elencados foram apresentados por representantes de Tribunais de

Contas previamente sorteados, sendo discutidos e aprovados ou não pelos participantes do

evento.

O Diretor da SCE, Marco Antonio Scovino, o Assessor Especial do GPA, Cláudio

Sancho Mônica e o Assessor Chefe da Assessoria de Informática, Carlos Alberto Borges

Delgado Junior participaram de encontro técnico dos Tribunais de Contas realizado nos dias 19 e

20 de fevereiro na sede do BNDES – RJ, cujo objetivo foi elaborar um Quadro de informações

mínimas necessárias da Gestão Fiscal dos Municípios para ser disponibilizada na Internet.

Convém ressaltar que o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro foi o primeiro a

disponibilizar este relatório em sua Home Page, com o título de Informe de Controle Social.
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10 Conclusões

Este Relatório tratou de forma clara, objetiva e sucinta as atividades de todos os

Setores desta Corte de Contas, revelando o interesse maior que foi o de acompanhar e fiscalizar a

aplicação dos recursos públicos municipais.

Destaca-se neste trabalho a preocupação deste Tribunal em acolher as denúncias

publicadas na imprensa em relação à atuação de Órgãos Públicos Municipais, apreciando as

mesmas de forma imparcial e com um único objetivo: criar um ambiente favorável à realização

de uma gestão que contribua eficazmente para a melhoria da qualidade de vida da população

carioca.

Destaque-se, também, neste período, a análise prévia dos Editais de Concorrência, de

acordo com o §2o do artigo 113 da Lei 8666/93, que pode ser conferido nas páginas 39-43 deste

Relatório.


