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Mensagem do Presidente 

Rio de Janeiro, janeiro de 2006. 
 
 

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

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

Vossas Excelências para emprestar cumprimento à determinação constante da Lei 
Fundamental do Município do Rio de Janeiro (art. 88, § 4º, LOMRJ), e assim 
apresentar o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro no exercício de 2005. 

Neste período, permito-me destacar o incremento às auditorias operacionais 
desenvolvidas avaliando os principais programas desenvolvidos pela Administração 
Municipal. 

No campo das relações institucionais, pontificou neste exercício a realização do 
Seminário “Sistema Tribunais de Contas e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro”, idealizado e promovido em parceria por esta Corte de Contas e a Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 

Objetivamente colocada se encontra a atuação deste TCMRJ em sua finalidade 
principal de órgão de auxílio a esse Legislativo Municipal, conforme espelhado no 
item 7.8 deste Relatório, com registros da intensa prestação de informações, 
documentos e providências solicitadas por Nobres Vereadores a essa Casa 
Legislativa. 

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres Integrantes 
do Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, renovo a Vossas Excelências 
manifestações do mais elevado respeito e consideração. 

 
Thiers Vianna Montebello 
Conselheiro Presidente 
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1. INTRODUÇÃO 

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

2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ 

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da 
Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza 
financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública 
Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de 
receita. 
Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à 
Câmara Municipal, para o devido julgamento.  
Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de 
todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de 
pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura 
denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência. 
São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e 
extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas. 
Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação 
antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações 
e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o 
Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, 
e aplicar sanções quando não forem sanadas. 
O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência 
deste Tribunal: 
 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, II 

Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas Art. 87 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS
(Lei Orgânica) 

Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas 
anuais do Prefeito 

Art. 88, I 

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

Art. 88, III, a 

Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões Art. 88, III, b 
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara 
Municipal 

Art. 88, IV 

Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe 
de forma direta ou indireta 

Art. 88, V 

Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados Art. 88, VI 
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns 

Art. 88, VII 

Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas Art. 88, VIII 
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e 
contratos 

Art. 88, IX a XII 

Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não 
autorizadas 

Art. 90, §1º 

Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato 
sobre irregularidades ou ilegalidades 

Art. 96, §2º 

Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por 
seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida 
fundada do Município 

Art. 111 

 
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da 
declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na 
Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do 
artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às 
declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores 
públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das 
referidas declarações. 
Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, 
ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das 
normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas 
mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do 
Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se 
manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da 
transgressão às regras estabelecidas na LRF. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de 
Contas: 
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4. ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL 

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta 
(arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ). 
Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria 
Geral e a Procuradoria Geral do Município.  
A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro: 

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 
SECRETARIAS  

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

 
FUNDOS ESPECIAIS  

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

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

 
EMPRESAS PÚBLICAS 

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

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

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

 

 
OUTROS 

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

FUNDAÇÕES 
Fundação RIO – F-RIO 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Fundação Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro – FPJ 
Fundação João Goulart – FJG 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS 
Fundação Rio Esportes - FRE 
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5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa 
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização. 
Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de 
distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência 
decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato. 
O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 8.957 processos, 
versando sobre os diversos assuntos citados acima. 
Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos 
processos no período de janeiro a dezembro de 2005, segundo sua natureza, 
indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses 
processos por sua natureza. 
 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assuntos jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Licitações 11 8 15 23 27 36 12 22 18 20 27 21 240
Contratos 278 212 117 223 264 279 267 256 235 253 260 232 2.876
Convênios 71 77 61 208 72 123 111 108 57 64 53 99 1.104
Orçamentário/Financeiro 85 106 79 126 110 281 153 96 110 75 119 82 1.422
Pessoal 141 136 183 177 282 279 138 231 209 323 360 225 2.684
Concursos 8 3 18 4 12 13 7 8 15 8 1 9 106
Inspeções 19 4 7 11 21 19 13 17 22 15 18 17 183
Consultas 0 1 2 1 4 0 0 1 0 1 0 1 11
Informações/Comunicados 23 8 22 10 14 19 10 26 25 33 28 24 242
Denúncias/Representações 0 2 2 1 2 1 3 0 1 0 5 1 18
Outros Assuntos 7 2 6 5 12 11 5 3 2 7 6 5 71

Total 643 559 512 789 820 1.061 719 768 694 799 877 716 8.957
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Assunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2005, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 84 
(Oitenta e quatro) Sessões Ordinárias, 09 (Nove) Sessões Administrativas, 08 (Oito) 
Sessões Ad-referendum e 01 (Uma) Sessão Especial, conforme especificado no 
quadro a seguir. 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS 

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os 
totais das decisões por natureza do processo. O gráfico a seguir ilustra a distribuição 
desses processos, agrupados pelas principais classes de assunto. 

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meses Ordinárias Administrativa Especial Ad-Referendum Total

Janeiro 3 - - 8 11
Fevereiro 5 - - - 5

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

Agosto 10 - - - 10
Setembro 7 - - - 7
Outubro 6 1 - - 7

Novembro 6 2 - - 8
Dezembro 6 2 - - 8

No Trimestre 84 9 1 8 102

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 138 219 0 0 23 380
CONTRATOS 1.003 3.103 0 0 339 4.445
CONVÊNIOS 195 939 0 0 160 1.294
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 210 78 0 150 49 487
PESSOAL 158 2 2.337 1 114 2.612
CONCURSOS 17 12 93 0 8 130
INSPEÇÕES 208 191 3 0 61 463
CONSULTA 0 0 0 0 1 1
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 24 23 0 1 19 67
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 3 13 0 0 13 29
OUTROS ASSUNTOS 2 3 0 0 7 12
Total 1.958 4.583 2.433 152 794 9.920

Totais por DecisãoAssunto
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6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, 
assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos 
sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe 
devam ser submetidos. 
A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste ano. 
 
6.3.1. DELIBERAÇÕES 

Deliberação n. 160, de 07 de março de 2005. 
Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
aprovado pela Deliberação nº 34, de 10 de março de 1983. 
DORIO de 08/03/2005, n. 236, p. 43. 
 
Deliberação n. 161, de 11 de maio de 2005. 
Dispõe sobre as auditorias operacionais e visitas técnicas do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 13/05/05, n. 40, p. 41. 
 
Deliberação n. 162, de 20 de setembro de 2005. 
Altera a Deliberação nº 81, de 6 de abril de 1989, que dispõe sobre a fiscalização dos 
atos de admissão de pessoal em concurso público, a Deliberação nº 142, de 05 de 
março de 2002, que dispõe sobre a competência dos órgãos da Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, e a 
Deliberação nº 161, de 11 de maio de 2005, que dispõe sobre as auditorias 
operacionais e visitas técnicas. 
DORIO de 22/09/05, p. 34. 
 
 
 
 
6.3.2. RESOLUÇÕES 

Resolução n. 277, de 07 de janeiro de 2005. 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005. 
DORIO de 10/01/2005,  n. 200, p. 42 e  
DORIO de 11/01/2005,  n. 201, p. 34 - Retificação. 
 
Resolução n. 278, de 10 de janeiro de 2005. 
Estende ao âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro as 
disposições do Decreto nº 25.011, de 07/01/2005, expediente do dia 21 de janeiro de 
2005. 
DORIO de 12/01/2005, n. 202, p. 30 e  
DORIO de 13/01/2005, n. 203, p. 34 - Retificação. 
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Resolução n.  279, de 26 de janeiro de 2005. 
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona. 
DORIO de  27/01/2005, n. 211, p. 70. 
 
Resolução n.  280, de 27 de janeiro de 2005. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 28/01/2005, n. 212, p. 57. 
 
Resolução n. 281, de 27 de janeiro de 2005. 
Designar os funcionários Alexandre de Figueiredo e Faro, Engenheiro, e Anderson 
Gewehr Pontes, Técnico de Controle Externo, a fim de proceder inspeção especial na 
Riourbe, visando apurar a existência de possíveis irregularidades contábeis, 
financeira ou orçamentária nos contratos relacionados à implantação, reurbanização 
de vilas olímpicas e construção de quadras poliesportivas em diversas unidades 
escolares.   
DORIO de  28/01/2005, n. 212, p. 58. 
 
Resolução n.  282, de 03 de fevereiro  de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, Patrícia Pinto e André Ricardo R. Meireles, para proceder à 
abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à contratação de 
serviços de impressão.     
DORIO de 04/02/2005, n. 217, p. 32. 
 
Resolução n.  283, de 03 de fevereiro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, em substituição a Aluisio Gilvan de 
Oliveira Martins, para proceder à licitação na modalidade Pregão Presencial, visando 
à contratação de serviço de fornecimento de vale-refeição, sob forma de cartão 
magnético. 
DORIO de 04/02/2005, n. 217, p. 32. 
 
Resolução n. 284, de 16 de fevereiro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor  a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, André Ricardo Rodrigues 
Meireles, para proceder à abertura de licitação  na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de suprimentos de informática. 
DORIO de 18/02/2005, n. 223, p. 35. 
 
Resolução n.  285, de 03 de março de 2005. 
Designar Fabian da Costa Garcia, Diretor da Divisão de Cadastro e Lotação - DCL, e 
Sara Jane Leite de Farias, Assessor, para em substituição a Luiz Fernando de Souza 
Filho, integrarem a comissão encarregada da elaboração da Tabela de 
Temporalidade Documental, instituída através da Resolução nº 188, de 22 de maio de 
2003, ficando confirmados os demais membros da comissão para a conclusão dos 
trabalhos. 
DORIO de 08/03/2005, n. 236, p. 43. 
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Resolução n.  286, 10 de março de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, Técnico de Controle Externo, matrícula 40/900.756, 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Técnico de Controle Externo, matrícula 40/900.310 
e Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Assistente Técnico de Plenário, matrícula 
40/900.563, como membros; e André Ricardo Rodrigues Meireles, Datilógrafo, 
matrícula 40/900.865, e Jackeline Sampaio Maciel, Datilógrafo, matrícula 40/900.871, 
como suplentes, para sob a presidência do primeiro, o qual será substituído pelo 
segundo em seus impedimentos legais e ausências, constituírem a comissão 
permanente de licitação, criada através do Ato Executivo nº 017, de 31 de março de 
1982. 
DORIO de 14/03/2005, n. 240, p. 68. 
 
Resolução n. 287, de 11 de março de 2005. 
Designar Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz, Léo Vicente Cesário Melo, para constituírem a comissão especial dos bens 
em transição de que trata o processo n. 40/001035/2005, em conformidade com a 
Resolução CGM nº 415, de 14 de outubro de 2002, que dispõe sobre registro, 
controle e inventariação dos bens tangíveis e bens intangíveis do Município do Rio de 
Janeiro. 
DORIO de 17/03/2005, n. 3, p. 45. 
 
Resolução n. 288, de 18 de março de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Fernando Drei Valente, Jackeline Sampaio Maciel, 
para proceder  à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de material de expediente. 
DORIO de 23/03/2005, n. 7, p. 63. 
 
Resolução n. 289,  de 23 de março de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, e André Ricardo Rodrigues 
Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial 
visando à aquisição de cartuchos para impressoras. 
DORIO de  29/03/2005, n. 9, p. 40. 
 
Resolução n. 290, de 23 de março de 2005. 
Designar o funcionário Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe 
de apoio os funcionários: Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Sergio Tadeu Sampaio 
Lopes e Fernando Drei Valente para proceder abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquisição de equipamentos de vídeo e informática. 
DORIO de  29/03/2005, n. 9, p. 40. 
 
Resolução n. 291, de 30 de março de 2005. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005, aprovado pela Resolução nº 277, 
de 07 de janeiro de 2005. 
DORIO de 31/03/2005, n. 11, p. 35. 
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Resolução n. 292, de 19 de abril de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a Equipe de Apoio, 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Jackeline Sampaio Maciel, para 
proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de cadeiras giratórias. 
DORIO de 20/04/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 293, de 25 de abril  2005.  
Designar os funcionários Nelson Evangelista da Fonseca, Heron Alexandre Moraes 
Rodrigues, Rafael D' Angelo Visconti, para constituírem comissão encarregada de 
proceder ao exame, em conjunto, das matérias constantes dos processos nº s 
40/1170/2005 e 40/1238/2005.   
DORIO de 27/04/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 294, de 02 de maio  2005.  
Designar Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio, Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e André Ricardo 
Rodrigues Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à aquisição de luminárias. 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 295, de 02 de maio de  2005. 
Designar Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, como Pregoeiro, e para compor a Equipe 
de Apoio, Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Andre Ricardo 
Rodrigues Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à aquisição de cartuchos para impressoras. 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 296, de 02 de maio de 2005. 
Designar Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, como Pregoeiro, e para compor a Equipe de 
Apoio, Marco Antonio Lenz, Andre Ricardo Rodrigues Meireles e Renato Triani 
Guerra, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de condicionadores de ar. 
DORIO de 03/05/05. 
DORIO de 04/05/05 - Retificação. 
 
Resolução n. 297, de 03 de maio de 2005.  
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, os servidores que menciona: Maria de Fátima Ferreira Prazeres e 
Affonso Henriques Guimarães Corrêa. 
DORIO de 04/05/05. 
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Resolução n. 298, de 09 de maio de  2005. 
Designar Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Ana Claudia 
Fernandes Lourenço e Heitor da Silva Ferraz, para sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Inventário de Bens Permanentes, de conformidade com o 
disposto no arts. 50 e 51 da Resolução CGM n. 415, de 14/10/2002, que se incubirá 
de promover a emissão do inventário físico anual de bens permanentes desta Corte 
de Contas. 
DORIO de 12/05/05, n. 39, p. 35. 
 
Resolução n. 299, de 10 de maio de 2005.  
Estende no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro as 
disposições do Decreto nº 25.337, de 04 de maio de 2005 que autoriza as secretarias, 
autarquias, fundações e empresas municipais à compensação do expediente do dia 
27 de maio de 2005. 
DORIO de 12/05/05, n. 39, p. 35. 
 
Resolução n. 300, de 18 de maio de 2005.  
Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho para proceder estudos visando à 
elaboração de projeto de lei a fim de resguardar os atuais patamares remuneratórios, 
por quando da aposentação, dos servidores de nível médio e elementar do quadro do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.   
DORIO de 20/05/05, n. 45, p. 40. 
 
Resolução n. 301, de 25 de maio de  2005. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/05/05, n. 49, p. 36. 
 
Resolução n. 302, de 01 de junho de 2005.  
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Eliane Costa de Mello Alves, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de monitores de cristal líquido. 
DORIO de 03/06/05, n. 53, p. 45. 
 
Resolução n. 303, de 06 de junho de 2005.  
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005, aprovado pela Resolução nº 02, 
de 07 de janeiro de 2005 e alterações. 
DORIO de 07/06/05,  p. 27. 
DORIO de 15/06/05, p. 40 - Retificação. 
 
Resolução n. 304, de 20 de junho de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Renato Triani Guerra, André Ricardo Rodrigues Meireles, e, Jackeline Sampaio 
Maciel, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à contratação de seguro anual para frota de veículos oficiais. 
DORIO de 22/06/05, n. 66, p. 34. 
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Resolução n. 305, de 20 de junho de 2005.  
Designar Maria Goreti Fernandes Moça, Sergio Pereira de Jesus, Deize Polonini de 
Souza, Milton Rodrigues de Oliveira, Marcos Henrique Pereira da Silva Alborguetti, e 
Eliane Costa de Mello Alves, para, sob a presidência do primeiro, no prazo de 60 
(sessenta dias), comporem a comissão que procederá ao levantamento dos 
documentos e processos localizados no Serviço de Arquivo, desta Corte de Contas, 
objetivando, após a devida avaliação e classificação dos mesmos, a apropriada 
destinação para fins de reciclagem ou guarda, nos termos do Decreto n. 12.276/93 e 
em consonância com os critérios adotados pela comissão instituída pela Resolução 
"P" 048, de 17 de maio de 2002, tudo em conformidade com o processo n. 
40/2588/2005. 
DORIO de 27/06/05, n. 69, p. 51. 
 
Resolução n. 306, de 23 de junho  2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, os 
funcionários Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, André Ricardo Rodrigues Meireles e 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à contratação dos serviços de motoristas, por um período 
de 12 (doze) meses. 
DORIO de 27/06/05, n. 69, p. 51. 
 
Resolução n. 307, de 23 de junho de 2005. 
Regulamenta o Concurso de Monografia para o Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga no exercício de 2005. 
DORIO de 28/06/05, n. 70, p. 35. 
 
Resolução n. 308, de 04 de julho de 2005. 
Instaura processo disciplinar através da comissão integrada pelos servidores Marcos 
Mayo Simões, Túlio César Costa Velho Simões, e, Renato Triani Guerra, sob a 
presidência do primeiro. 
DORIO de 06/07/05, p. 39. 
 
Resolução n. 309, de 04 de julho de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
André Ricardo Rodrigues Meireles, Eliane Costa de Mello Alves, Renato Triani 
Guerra, para proceder à licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de suprimentos de informática. 
DORIO de 06/07/05, p. 39. 
 
Resolução n. 310, de 15 de julho de 2005. 
Dispõe sobre a criação, em regime especial, no âmbito do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, da unidade de executora local - uel - constante do 
programa de modernização do controle externo dos estados e municípios - Promoex, 
e dá outras providências. 
DORIO de 18/07/05, p. 85. 
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Resolução n. 311, de 15 de julho de 2005. 
Designar servidores para compor a unidade de execução local do programa de 
modernização do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Uel/Promoex-
TCMRJ). 
DORIO de 18/07/05, p. 85. 
 
Resolução n. 312, de 15 de julho de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, e Jackeline Sampaio Maciel,  
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de impressos. 
DORIO de 18/07/05, p. 85. 
 
Resolução n. 313, de 15 de julho de 2005. 
Instaura processo administrativo disciplinar, para apurar no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, os fatos relatados no processo nº 40/003.039/2005, através da comissão 
integrada pelos servidores Marcos Mayo Simões, Túlio César Costa Velho Simões e 
Renato Triani Guerra. 
DORIO de 18/07/05, p. 85. 
 
Resolução n. 314, de 21 de julho de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Aluisio Gilvan de O. Martins, Fernando Drei Valente e Eliane Costa de Mello Alves, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a 
contratação de serviços de locação de máquinas copiadoras. 
DORIO de 25/07/05, p. 35. 
DORIO de 05/08/05, p. 33 - Retificação. 
 
Resolução n. 315, de 03 de agosto de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins,  Fernando Drei Valente,  e Jackeline Sampaio 
Maciel, para proceder  à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de “softwares”. 
DORIO de 05/08/05, p. 33. 
 
Resolução n. 316, de 09 de agosto de 2005. 
Designar Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz, e Leo Vicente Cesário Melo, para constituírem a comissão especial de bens 
em transição de baixa, a fim de verificar a obsolescência e/ou imprestabilidade. 
DORIO de 17/08/05, p. 42. 
 
Resolução n. 317, de 06 de setembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, André Ricardo Rodrigues Meireles e Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição e instalação de carpetes. 
DORIO de 09/09/05, p. 36. 
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Resolução n. 318, de 09 de setembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Renato Triani 
Guerra, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de cartuchos de tinta. 
DORIO de 14/09/05, p. 36. 
 
Resolução n. 319, de 20 de setembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio, 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Jackeline Sampaio Maciel e Renato Triani Guerra, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial visando à 
confecção de 1500 exemplares do livro projeto memória, sobre os 25 anos de 
TCMRJ. 
DORIO de 22/09/05, p. 34. 
 
Resolução n. 320, de 23 de setembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Renato Triani 
Guerra, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à contratação de serviços de limpeza e conservação. 
DORIO de 27/09/05, p. 42. 
 
Resolução n. 321, de 29 de setembro de 2005. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).   
DORIO de 30/09/05, p. 85. 
 
Resolução n. 322, de 06 de outubro de 2005. 
Instaurar sindicância administrativa, para apurar os fatos relatados no processo n. 
40/004385/2005, designando para procedê-la no prazo de 45 dias, contados a partir 
da data da publicação, comissão integrada pelos servidores Terezinha de Oliveira 
Loureiro Feijóo, Fabian da Costa Garcia e Heitor da Silva Ferraz, sob a presidência do 
primeiro. 
DORIO de 07/10/05. 
 
Resolução n. 323, de 17 de outubro de 2005 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005 e alterações. 
DORIO de 21/10/05. 
DORIO de 24/10/05 - Republicação. 
 
Resolução n. 324, de 17 de outubro de 2005. 
Institui o Coral do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 21/10/05. 
 
Resolução n. 325, de 19 de outubro de 2005. 
Instaura sindicância administrativa, para apurar os fatos relatados no processo n. 
40/004.531/2005, designando para procedê-la, no prazo de 45 dias , contados a partir 
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da data da publicação, comissão integrada pelos servidores Terezinha de Oliveira 
Loureiro Feijóo, Fabian da Costa Garcia  e Heitor da Silva Ferraz, sob a presidência 
do primeiro.   
DORIO de 21/10/05. 
 
Resolução n. 326, de 04 de novembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Jackeline Sampaio Maciel e Fernando Drei Valente, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
contratação de serviço de implementação da Rede Elétrica exclusiva para os 
equipamentos de informática. 
DORIO de 07/11/05. 
 
Resolução n. 327, de 9 de novembro de 2005. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005, aprovado  pela Resolução n. 277, 
de 07 de janeiro de 2005 e alterações. 
DORIO de 10/11/05. 
 
Resolução n. 328, de 18 de novembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Renato Triani guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e André Ricardo Rodrigues 
Meireles, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de combustível sob a forma de cartões magnéticos para 
abastecimento dos veículos. 
DORIO de 21/11/05. 
 
Resolução n. 329, de 30 de novembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Eliane Costa de Mello Alves, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins e Renato Triani 
Guerra, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de passagens aéreas. 
DORIO de 01/12/05. 
 
Resolução n. 330, de 01 de dezembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Fernando Drei 
Valente, para proceder abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de equipamentos de informática. 
DORIO de 02/12/05. 
 
Resolução n. 331, de 01 de dezembro de 2005. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Eliane Costa de Mello Alves, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, e Renato Triani Guerra, 
para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de equipamentos eletrônicos. 
DORIO de  02/12/05. 
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Resolução n. 332, de 12 de dezembro de 2005. 
Designar Manoel Herculano da Silva Sobrinho, Geraldo Francisco Dias e Marcelo 
Simas Ribeiro, para sob a presidência do primeiro, procederem ao exame dos 
processos de Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e 
demais responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 2005, e 
emitir, em conseqüência, os competentes certificados de auditoria.  
DORIO de 14/12/05. 
 
Resolução n. 333, de 12 de dezembro de 2005. 
Designar Nelson Evangelista da Fonseca, Adilson da Luz e Heron Alexandre Moraes 
Rodrigues, para sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada da 
verificação de valores em caixa deste Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, em 31 de dezembro de 2005. 
DORIO de 14/12/05. 
 
Resolução n. 334, de 12 de dezembro de 2005. 
Designar João Carlos Nunes Pires e Sérgio Barbosa Ferreira para constituírem 
comissão encarregada de realizar inspeção física no Almoxarifado deste Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma a confirmar as posições informadas 
no inventário geral, relativo ao exercício de 2005.  
DORIO de 14/12/05. 
 
Resolução n. 335, de 14 de dezembro de 2005. 
Instituir comissão encarregada do acompanhamento e fiscalização da instalação e 
implementação de sala-cofre no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
designando para compô-la, sob a presidência do primeiro, os servidores Rodolfo Luiz 
Pardo dos Santos, Fernando Drei Valente, Vicente Paulo de Souza Brasil e Márcio 
Sousa Bandeira de Melo.   
DORIO de 16/12/05. 
 
 
Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro – D.O. RIO. 
 
 
 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

24 
 
 

7. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 

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

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as 
atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria de Controle Externo: 
 
7.1.1. 1ª, 2, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos 
órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação; 
II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados 
aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, 
respeitando–se os dispositivos da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 
III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados 
órgãos e entidades; 
IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas 
pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou 
provisória de obras por eles realizadas; 
V – realizar auditorias e inspeções. 
 
7.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão; 
II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de 
aposentadorias e pensões; 
III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos 
anteriores, considerados legais por este Tribunal; 
IV – realizar auditorias e inspeções. 
 
7.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL 

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

I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 
II – acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da 
administração indireta, elaborando relatórios quadrimestrais sobre a evolução da 
receita e da despesa; 
III – acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios 
trimestrais de sua execução orçamentária; 
IV – informar, nos processos referentes aos atos de admissão de pessoal, a 
repercussão orçamentário–financeira das despesas deles decorrentes, após o 
pronunciamento da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo acerca de sua legalidade; 
V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134, de 28 
de novembro de 2000; 
VI – examinar as tomadas e prestações de contas dos administradores e ordenadores 
de despesa da administração direta e indireta; 
VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de 
gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes 
na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em 
atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de 
pedidos relativos a operações de crédito; 
VIII – realizar auditorias e inspeções. 
 
 
7.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS 

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 179/2001, de 19/11/2002, é a seguinte 
a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle 
Externo : 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Gabinete do Prefeito – GBP 
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF 
Secretaria Municipal de Administração – SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho – SMTB 
Procuradoria Geral do Município – PGM 
Secretaria Municipal de Governo – SMG 
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Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO 
Empresa Municipal de Vigilância - GUARDA MUNICIPAL 
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A – EMAG 
Controladoria Geral do Município – CGM 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Fundação João Goulart – FJG 
Secretaria Especial de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT 
Secretaria Especial de Comunicação Social – SECS 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE 
Secretaria Especial de Projetos Especiais – SEPE 
Secretaria Especial de Turismo – SETUR 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Centro Internacional Riotur S/A – RIOCENTRO 

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMO 
Fundação Inst. de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do RJ - RIO-ÁGUAS 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanismo – RIOURBE 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Secretaria Municipal de Educação – SME 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Secretaria Municipal das Culturas – SMC 
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Fundação Rio 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. – MULTIRIO 

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química – SEPDQ 
Secretaria Especial da Terceira Idade – SETI 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL 
Fundação Rio-Esportes – FRE 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 
Superintendência Municipal de Transporte Urbano - SMTU 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC 
Fundação Parques e Jardins – FPJ 
Fundação Jardim Zoológico – RIO-ZOO 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
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7.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro a seguir que foram processados pelo sistema de informações 
a entrada de 14.883 e a saída de 15.523 processos na Secretaria de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 
 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. 
Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de 
admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de 
concorrência. 

Gráfico 4. Processos por Inspetoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspetoria Entradas Saídas
1ª IGE 1.081 1.231
2ª IGE 1.343 1.358
3ª IGE 2.556 2.770
4ª IGE 1.430 1.570
5ª IGE 3.288 3.319
6ª IGE 917 977
7ª IGE 2.988 3.034
CAD 1.280 1.264
Total 14.883 15.523
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7.4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO 

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

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

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

 
      
040/001490/2005 
Contas de Gestão do Exmo. Sr. Prefeito, relativas ao exercício de 2004. O Plenário 
desta Corte de Contas, na sessão de 13/06/2005, decidiu, por UNANIMIDADE, com 
base na análise efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD 
e nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Jair Lins Netto, pela emissão 
de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com as 35 recomendações, que 
seguem: 

1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 
esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas no exercício 
anterior (subitem XI.1); 

2. Que o Município procure cumprir as metas fiscais estabelecidas nas Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (subitens XI.5 e 10.3.2 da análise da CAD); 

3. Que seja providenciada a revitalização dos Fundos Especiais do Município do 
Rio de Janeiro, devendo ser efetuada a aplicação dos seus recursos em 
despesas que venham atender aos objetivos específicos de cada Fundo 
(subitem XI.6 ); 

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

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

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

7. Como relatado nos itens 7.2.2.1, 7.2.2.2 e 7.2.2.3 da análise da CAD, as 
Demonstrações Contábeis das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista devem apresentar informações qualitativamente superiores e atender às 
Normas e Princípios Contábeis (subitem XI.13);  

8. Que a Administração Municipal em conjunto com a Procuradoria Geral do 
Município promova estudo acerca da probabilidade da realização dos créditos 
decorrentes da Dívida Ativa, considerando a legislação aplicável, constituindo 
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provisão contábil para perdas prováveis, refletindo nas Demonstrações 
Contábeis do Município o provável valor de realização dos ativos classificados 
como Dívida Ativa, conforme tratado nos subitens 4.1.3.1, 9.3.4 do relatório da 
CAD e XI.14; 

9. Que seja realizada, anualmente, a atualização monetária dos precatórios 
prevista no §1º do art.  100 da Constituição Federal (subitem XI.17);  

10. Que seja levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo a atual 
situação do FMDU, elaborando, se for o caso, estudo conclusivo sobre sua 
revitalização ou sua extinção  (subitem XI.18 e 6.8, este da análise da CAD); 

11. Que o Poder Executivo realize  estudo sobre o crescimento do endividamento 
das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que se revela 
preocupante, bem como sobre a viabilidade de alteração da forma jurídica 
dessas entidades  (subitem XI.19); 

12. Que as futuras prestações de contas discriminem as diferenças entre os 
valores informados pela Contadoria, relativos aos repasses, e os valores 
recebidos pelas entidades da Administração Indireta, visando uma maior 
transparência e confiabilidade dos dados apresentados (subitem 7.3.1 do 
relatório da CAD e XI.21 ); 

13. Que se proceda à regularização dos créditos do Fundo de Previdência dos 
Servidores do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com o  Município do 
Rio de Janeiro (subitem XI.24); 

14. Que seja providenciada pela Administração Municipal avaliação das causas 
geradoras das contingências comentadas no subitem XI.26, visando à 
implementação de controles eficientes na área administrativa das Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

15. Que a Administração Municipal reavalie o processo de elaboração, execução e 
controle do orçamento das empresas públicas e sociedades de economia mista 
(subitem XI.27); 

16. Que se evitem distorções, conforme apontado nos subitens 2.5.1.1 e 2.8 do 
relatório da CAD, no tocante à receita prevista e arrecadada (subitem XI.28); 

17. Que sejam enviados a esta Corte de Contas, sempre que houver a publicação 
de Decreto autorizando a abertura de créditos adicionais por excesso de 
arrecadação, documentos comprovando o referido excesso, entre eles a 
memória de cálculo, a previsão e a arrecadação orçamentária mensal e, 
sempre que possível, a tendência para o exercício (subitem 2.2 da análise da 
CAD e XI.29); 

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

19. Que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os Relatórios de Auditoria 
Interna, nos termos do que consta nos artigos 37, inciso  II, alínea "c", e 38, 
inciso III, da Deliberação n.º 034/83 (subitem XI.31); 

20. Que os demonstrativos referentes ao Orçamento Participativo sejam 
preenchidos em sua totalidade, proporcionando o conhecimento integral dos 
temas ali contemplados (subitem 1.9 da análise da CAD); 

21. Que seja providenciada a reclassificação do valor mencionado no subitem 
4.1.3.2 do relatório da CAD;  

22. Que as audiências públicas mencionadas no subitem 6.1.4 do relatório da CAD 
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sejam realizadas, conforme estabelecido na Lei nº 8.689/93 ; 
23. Que seja evitada a ocorrência dos fatos elencados no subitem 6.2.7 daquela 

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

da CAD, relacionados à gestão dos recursos do FMEO; 
25. Que a PCRJ, apesar do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal em 

2004, atingindo o percentual de 25,03%, atente para as aplicações em 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino nos exercícios futuros, em virtude 
de sua aproximação, a cada ano, do seu limite mínimo, conforme subitem 8.1.1 
do relatório da CAD; 

26. Que nas Prestações de Contas, inclusive do exercício de 2005, e nos projetos 
de lei orçamentária, as despesas com inativos sejam desconsideradas para 
efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, conforme art. 212, da CF/88., conforme subitem 8.1.1 da análise da 
CAD e em atendimento à decisão desta Corte quando da análise da Prestação 
de Contas de 2000 e à Lei 9.394/96. Tal recomendação deverá ser observada 
em qualquer demonstrativo publicado pela Prefeitura; 

27. Que nas futuras Prestações de Contas, inclusive do exercício de 2005, e nos 
projetos de lei orçamentária, sejam adotados os ajustes apresentados no 
subitem 8.1.3 do relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual 
aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme art.  212, da 
Constituição Federal. Tal recomendação, também, deverá ser observada em 
qualquer demonstrativo publicado ; 

28. Que seja evidenciado, nas futuras prestações de contas, demonstrativo das 
"Outras Despesas com Ensino" não consideradas na apuração do percentual 
mínimo previsto no art.  212 da Constituição Federal, totalizadas no 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ensino, integrante do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, conforme subitem 8.1.2 da análise da 
CAD;  

29. Que nas futuras prestações de contas, a composição das Despesas de 
Exercícios Anteriores que integraram a base de cálculo para  fins do art.  212 
da Constituição Federal seja evidenciada, indicando o Processo Administrativo 
e a respectiva fundamentação, com base nas hipóteses do art. 37 da Lei 
4.320/64 (subitem 8.1.3.2 do relatório da CAD); 

30. Que as despesas por subfunção, nos Demonstrativos das Receitas e 
Despesas com Ensino e Ações e Serviços de Saúde, integrantes  do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, sejam apresentadas em conformidade 
com o respectivo manual de elaboração, conforme subitem 8.1.2.1 e 8.4.3.1 do 
mencionado relatório; 

31. Que seja anexado, nas futuras prestações de contas, o demonstrativo do 
cálculo do percentual apurado pela Superintendência do Tesouro Municipal 
relativo ao comprometimento com os juros, amortizações e encargos da dívida 
(subitens 1.6 e 8.11 da análise da CAD); 

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

33. Que o gestor do FINCON adote providências a fim de evitar a descontinuidade 
do sistema, permitindo o registro adequado da execução orçamentária, 
conforme abordado no subitem 5.1.4 do mesmo relatório;  
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34. Que sejam adotadas providências no sentido de ser revertido o déficit apurado 
nas Contas do FUNPREVI, observando o determinado pela Lei nº 3.344/01 
(subitem 6.3.2.1.3 da análise da CAD) ; 

35.Que o Poder Executivo Municipal dê prosseguimento, durante o exercício de 
2005, às  medidas necessárias para que os planos de manejo das unidades de 
conservação ambiental de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro 
estejam disponíveis no prazo previsto no art. 27 da Lei Federal n° 9.985, de 
18/07/00. 

 
 
7.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2005 
(40/0056/2005), foram realizadas as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março: Secretaria Especial de Turismo - SETUR, Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - 
SMTBR e Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI - 
RIO.   

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

Maio:  Gabinete do Prefeito - GBP e Fundação João Goulart - FJG. 
Junho:  Secretaria Municipal de Administração - SMA, Centro de Feiras, Exposições e 

Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A e Secretaria Especial de Publicidade, 
Propaganda e Pesquisa - SEPROP. 

Julho:  Secretaria Especial de Turismo - SETUR e Empresa de Turismo do Município do Rio de 
Janeiro - RIOTUR. 

Agosto:  Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE e Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF. 

Setembro: Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO e Controladoria Geral do Município - CGM. 
Outubro: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR e Secretaria Municipal de 

Governo - SMG. 
Novembro: Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS e Empresa Municipal de Vigilância - 

EMV. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março:  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO. 
Abril:  Secretaria Municipal de Habitação - SMH.  
Maio:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
Junho:  Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ. 
Julho:  Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS. Agosto: 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGC. 
Setembro:  Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
Outubro:  Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. 
Novembro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março: Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO e Empresa Municipal 
de Multimeios - MULTIRIO. 

Abril:  Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e Fundação Rio - F.RIO. 
Maio:  Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
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Junho:  Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Julho:  Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO. 
Agosto:  Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR.  
Setembro:  Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
Outubro:  Secretaria Municipal das Culturas - SMC e Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME. 
Novembro: Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE. 

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março:  Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ, Secretaria Especial 
de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA e Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro- TCMRJ 

Abril:  Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ e Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Maio:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
Junho:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Julho:  Fundação Rio - Esportes - FRE. 
Agosto:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Setembro: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
Outubro:  Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI.  
Novembro: Secretaria Especial Rio2007 - SE2007. 

 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março:  Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI - RIO. 
Abril:  Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
Maio:  Instituto de Previdência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Junho:  Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
Julho:  Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ e Câmara Municipal do Rio 

de Janeiro - CMRJ. 
Agosto:  Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
Setembro:  Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
Outubro: Secretaria Municipal de Administração - SMA. 
Novembro: Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Março:  Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos - IPP, Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO - 
ZOO e Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro -  FPJ. 

Abril:  Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Secretaria Municipal de Urbanismo - 
SMU. 

Maio:  Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR. 

Junho:  Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ - CET-RIO. 
Julho:  Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 
Agosto:  Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Fundação Parques e Jardins do 

Município do Rio de Janeiro - FPJ e Secretaria Municipal de Transportes - SMTR. 
Setembro: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO. 
Outubro: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana - COMLURB. 
Novembro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 

 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 

Março:  Fundo de Manutenção do Ensino  Fundamental Desenvolvimento e Valorização 
Magistério - FUNDEF, Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM/FOE, 
Controladoria Geral do Município - CGM/LRF, Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundo 
Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI / FASS e Secretaria 
Municipal de Fazenda - SMF/GBP.    

Maio:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Empresa Municipal de Multimeios Ltda - 
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MULTIRIO, Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO 
S/A, Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Distribuidora de Filmes S/A 
- RIOFILME, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, Fundo de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Mun. do RJ - FUNDET, Fundo Municipal de 
Habitação - FMH e Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU.   

Junho:  Fundo de Conservação Ambiental - FCA, Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo de 
Mobilização de Esportes Olímpicos - FMEO.  

Julho:  Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, Empresa Municipal de 
Vigilância- EMV, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, Empresa Municipal de 
Informática - IPLANRIO e Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental 
Desenvolvimento e Valorização do Magistério - FUNDEF. 

Agosto:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - 
MULTIRIO, Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO 
S/A, Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Distribuidora de Filmes S/A 
- RIOFILME, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR , Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO, Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do Rio de Janeiro -  PREVI-RIO, Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE, Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP e 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU.  

Setembro:  Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, Empresa Municipal de 
Vigilância- EMV, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, Empresa Municipal de 
Informática - IPLANRIO e Fundo Municipal de Saúde - FMS. 

Outubro:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Empresa Municipal de Multimeios Ltda - 
MULTIRIO, Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO 
S/A, Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Distribuidora de Filmes S/A 
- RIOFILME, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Fundação 
Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO,  Fundação Jardim Zoológico da 
Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, Fundação João Goulart - FJG, Fundação Municipal 
Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR, Fundação Parques e Jardins do Município 
do Rio de Janeiro - FPJ, Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - 
PLANETÁRIO, Fundação Rio - F.RIO , Fundação Rio Esportes - FRE e Fundo Especial 
de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI. 

Novembro: Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, Empresa Municipal de 
Informática S/A - IPLANRIO, Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental 
Desenvolvimento e Valorização do Magistério - FUNDEF.  

 
7.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 
2005 (040/2494/2005), foram as seguintes auditorias: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Junho:  Secretaria Municipal de Administração - SMA: Creche Institucional Doutor Paulo 
Niemeyer. 

Agosto:  Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro -  RIOTUR: Programa "Promoção e 
Venda do Produto Turístico Rio"  

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Abril:  Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Programa Favela - Bairro. 
Maio:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Programa de Despoluição da Baía de 
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Guanabara. 
Julho:  Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS: Programa 

de Prevenção e Controle de Enchentes. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Julho:  Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO-RIO: Trupe da Criança. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Maio:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Programa de Diabetes. 
Agosto:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Programa de Hipertensão Arterial. 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Abril:  Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC: Auditoria Ambiental em Unidades de 
Conservação. 

Setembro:  Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO: Programa 077 - 
Sinalização Rio. 

 
 
7.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Visitas Técnicas para o ano de 2005 
(40/2687/2005), foram as seguintes Visitas: 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Abril:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Estádio Olímpico e Cidade do Samba - 
Gamboa. Secretaria Municipal de Obras - SMO: Av. Brasil - Irajá/Guadalupe. Fundação 
Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS: Praia do Pontal. 

Maio:  Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Loteamento Vila Nova Sepetiba e Morro 
Cantagalo - Ipanema . Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Urb. Cidade 
Freguesia-Jacarepaguá, Estádio Olímpico, Cidade da Música e Concessão Teleporto 
Cidade Nova . Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-
ÁGUAS: Canalização do Rio Grande - Jacarepaguá.  

Junho:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Urb.Cidade Inhaúma, Cassino da Urca, 
Estádio Olímpico, Cidade da Música e Concessão do Teleporto Cidade Nova. Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO: Av. Brasil - Estr. Mal. Alencastro - Bangu . 
Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Favela Bairro-Rio das Pedras.  

Julho:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Estádio Olímpico, Cidade do Samba - 
Gamboa, Concessão Teleporto Cidade Nova e Cidade da Música. Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SMO: Av. Brasil - Estrada Marechal Alencastro-Bangu e 
Av. Brasil - Irajá / Guadalupe. 

Agosto:  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Cidade da Música, Urb. Cidade 
Freguesia-Jacarepaguá, Estádio Olímpico e Concessão Teleporto Cidade Nova, 
Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Loteamento Vila-Nova Sepetiba. Fundação 
Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS: Canalização do Rio 
Grande - Jacarépagua. 

Setembro: Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO: 
Intervenções Urgentes e Pontuais Centro e Zona Sul. Empresa Municipal de Urbanização 
- RIOURBE: Cassino da Urca, Estádio Olímpico, Cidade da Música e Concessão 
Teleporto Cidade Nova. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO: Vila 
Pan. Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Morro do Cantagalo - Ipanema. 

Outubro:  Secretaria Municipal de Habilitação - SMH: Favela Bairro - Rio das Pedras. Empresa 
Municipal de Urbanização - RIOURBE: Urb.Cidade Inhaúma. Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO: Av. Brasil - Irajá /Guadalupe. Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE: Restauração Solar do Visconde do Rio Seco; Estádio Olímpico; 
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Cidade da Música e Concessão Teleporto Cidade Nova. 
Novembro: Secretaria Municipal de Habitação - SMH: Loteamento Vila Nova Sepetiba. Fundação 

Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS: Estação de Esgoto - 
Vargem Grande. Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Cidade do Samba - 
Gamboa.Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO: 
Intervenções Urgentes e Pontuais Centro e Zona Sul. Empresa Municipal de Urbanização 
- RIOURBE: Estádio Olímpico; Cidade da música e Concessão Teleporto Cidade Nova.   

Dezembro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE: Cidade da Música. Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SMO: Vila Pan. 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Abril:  Secretaria Municipal de Educação - SME: 6ª CRE - E.M. Comandante Arnaldo Varella, 
E.M. Coelho Neto, E.M. Cyro Monteiro e E.M. Antenor Nascente. 

Maio:  Secretaria Municipal de Educação - SME: 7ª CRE - E.M. Gal. João Mendonça de Lima, 
E.M. Pio X, E.M. Cândido Campos e E.M. Teófilo Moreira da Costa.  

Junho:  Secretaria Municipal de Educação - SME: 3ª CRE - E.M. Bolivar, E.M. Francisco Jobim, 
E.M. Rio Grande do Sul e E.M. Brigadeiro Faria Lima. 

Julho:  Secretaria Municipal de Educação - SME: 10ª CRE.  
Agosto:  Secretaria Municipal de Educação - SME: 8ª CRE - Monitoramento. 
Setembro: Secretaria Municipal de Educação - SME: 9ª CRE - Monitoramento. 
Outubro: Secretaria Municipal de Educação - SME: 1ª CRE - Monitoramento. 
Novembro: Secretaria Municipal de Educação - SME: 10ª CRE - Monitoramento.  

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Junho:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 1.0 - Posto de Saúde da Mangueira, Posto de 
Saúde Fernando Antônio Braga Lopes, UIS Manoel Arthur Villaboin, CMS Ernani Agrícola 
e CMS Ernesto Zeferino Tibau Jr. 

Julho:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 1.0 - CMS José Messias do Carmo - Santo 
Cristo e Cap 2.2 - CMS Maria Augusta Estrella - Vila Isabel, CMS Heitor Beltrão - Tijuca, 
UACPS Profº Júlio Barbosa - Morro da Formiga e UAPC Nicola Albano - Alto da Boa 
Vista. 

Agosto:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 2.1 - CMS Manoel José Ferreira - Flamengo, 
CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues - Gávea e UACPS Dr. Rodolpho Perissé - Vidigal. 

Setembro:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 2.1 - CMS João Barros Barreto - Copacabana, 
UACPS Dr. Albert Sabin - Rocinha  e Cap. 3.1 - CMS Necker Pinto - Ilha do Governador, 
PS Nagib Jorge Farah - Jardim América e CMS Américo Velloso - Ramos. 

Outubro:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 3.1 - UMAMP José Breve dos Santos - 
Cordovil e Cap 3.2 - CMS Milton Fontes Magarão - Engenho de Dentro; PS Dr. Eduardo 
Araújo Vilhena Leite - Pilares e PS Dr. Renato Rocco - Jacaré. 

Novembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 3.2 - CMS Ariadne Lopes de Menezes - 
Engenho da Rainha e PS Dr. Carlos Gentile de Mello - Lins. Cap 4.0 - PS Cecília 
Donnangelo - Vargem Grande e PS Luiz Gonzaga - Rei do Baião - Rio das Pedras. 

Dezembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS: Cap 4.0 - CMS Jorge Saldanha Bandeira de Mello 
- Tanque e PS Harvey Ribeiro de Souza Filho - Recreio. 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Julho:  Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB: Acompanhamento da 
Implantação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTR Rio. 

Novembro: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB: Acompanhamento da 
Implantação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTR Rio. 
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7.5.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no 
contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica 
deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por 
inexperiência ou até desconhecimento da legislação. 
Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos 
órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos 
trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito 
da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe 
na função pedagógica. 
A partir de 1999, esta SCE passou a acompanhar de forma mais intensa a execução 
dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, 
proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos 
órgãos visitados. 
Atualmente estes trabalhos são alicerçadas em um método voltado para verificações 
pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte 
desta SCE. 
 
7.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao ano de 2005, destacamos as seguintes: 
      
040/007205/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela  2ª Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO, em agosto/2003. 
OBJETIVOS: Execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Solicitada  manifestação da   jurisdicionada sobre a implementação 
de  cronograma que permita a substituição gradual da mão-de-obra terceirizada, 
relativamente aos serviços apontados no relatório, pelo preenchimento de cargos 
através de concurso público, indicando, inclusive, o tempo que considera adequado 
para a efetiva adoção de tais medidas. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 31/08/2005. 
 
040/006821/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificação dos valores repassados à Rede Municipal de Teatros, bens 
móveis e almoxarifado. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 05/09/2005. 
 
040/006797/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a situação do auto de infração do ISS no valor de R$ 201 
milhões; a escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real; o apontado em inspeção 
anterior; a remuneração dos Diretores; o cálculo e recolhimento de tributos; e os 
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procedimentos para pagamento de pequenas despesas. 
COMENTÁRIOS: Solicitado pronunciamento do Departamento Jurídico da empresa 
sobre o recolhimento e pagamento de tributos; provisionar o auto de infração de R$ 
201 milhões e analisar a viabilidade de oferecer treinamento aos responsáveis pelo 
cálculo e recolhimento dos tributos retidos na fonte. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 19/09/2005. 
 
040/006796/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar se os fatos contábeis estão sendo mensurados, registrados, 
demonstrados e divulgados de acordo com as normas contábeis. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de: 1) Providenciar medidas visando a restituição do 
indébito fiscal de R$ 181.749,61, relativo ao PIS e PASEP, pagos indevidamente e 
restituição de R$ 15.468,00, referente a pagamento a maior; 2) Observar com mais 
rigor a legislação tributária; 3) Reavaliar a política administrativa e financeira da 
empresa, visto o elevado passivo a descoberto de R$14.657.193,40. 
DECISÃO:  O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/02/2005. 
 
040/006539/2002 
Inspeção realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria 
Municipal de Fazenda - SMF, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da evolução da dívida pública e das aplicações 
financeiras realizadas pelo município e o levantamento de fatos relevantes ocorridos 
no exercício de 2002, relativos ao ITBI e ISS. 
COMENTÁRIOS: O Relatório final de sindicância administrativa apurou a omissão no 
dever de fazer lançamento de ISS e, conseqüente, dano ao erário.O opinamento 
conclusivo desta Corte  sobre os possíveis responsáveis demanda a análise de 
documentos que, segundo a SMF, poderia violar o instituto do sigilo fiscal. 
DECISÃO: O processo foi sobrestado na Sessão de 27/04/2005. 
 
040/006473/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em maio/2004. 
OBJETIVOS: Avaliação do Programa Bairrinho. 
COMENTÁRIOS: Visando contribuir para o aperfeiçoamento do programa foram 
apresentadas recomendações, destacando-se: 1) Realização de estudos e 
planejamentos mais elaborados; 2) Aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização e 
monitoramento do programa com relação às obras; 3) Monitoramento das favelas que 
sofreram intervenções, comunicando à SMU quando houver expansão, dado que as 
obras de urbanização, na maioria das vezes, funcionam como estímulo ao seu 
crescimento. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
04/04/2005. 
 
040/006436/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em agosto/2004. 
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OBJETIVOS: Verificação de obras do Projeto Mutirão e dos Programas Favela-Bairro 
e Morar Legal. 
COMENTÁRIOS: Na resposta da diligência, a jurisdicionada não elucidou algumas 
questões, destacando-se: 1) Realização de obras do Projeto Mutirão em áreas fora de 
sua abrangência; 2) Não lavratura de instrumentos contratuais em algumas obras do 
Projeto Mutirão cujo valor ultrapassou o limite de R$ 150.000,00; 3) Itens medidos não 
existentes.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 16/11/2005. 
 
040/006411/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em agosto/2004.  
OBJETIVOS: Verificar a efetiva implementação das determinações contidas nos 
Votos nºs 125/04 e 158/04 do Exmo. Sr. Cons. Fernando Bueno Guimarães;analisar 
as prestações de contas de eventos esportivos que receberam apoio financeiro da 
SMEL, nos anos de 2003 e 2004, e dos recursos disponibilizados ao Comitê 
Organizador dos Jogos Pan-Americanos para realização de eventos esportivos 
preparatórios para os Jogos de 2007. 
COMENTÁRIOS: A Comissão solicitou justificativas sobre a taxa de administração, 
pontos levantados na prestação de contas de alguns Convênios, adequação de 
planilhas de custos, movimentação dos recursos e dispêndios realizados pelo 
Município e a arrecadação obtida pelo CO-RIO através da comercialização dos 
direitos sobre os XV Jogos Panamericanos.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 23/11/2005.  
         
040/006298/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Educação -SME, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a correta contabilização e emprego dos recursos do FUNDEF. 
COMENTÁRIOS: Algumas constatações -  Necessidade de: 1) Incluir os alunos das 
creches no cálculo dos percentuais que servem de base para o rateio dos recursos do 
FUNDEF nas despesas comuns, sempre que o dispêndio realizado também beneficiar 
esse segmento; 2) Observar o critério de rateio para os gastos comuns em cada 
processo administrativo de despesa, uma vez que este instrumento administrativo 
permite visualizar as informações necessárias à caracterização legal da aplicação dos 
recursos do FUNDEF. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/02/2005. 
 
040/006162/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Fundação Rio Esportes - 
FRE, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria de Programa voltada para analisar os aspectos e problemas 
relacionados ao planejamento, execução e resultados do Programa Germinal MEL. 
COMENTÁRIOS: A Comissão solicitou vários documentos e esclarecimentos acerca 
dos indicadores de desempenho, implantação dos núcleos, recursos humanos, 
critérios de seleção e profissionais que trabalham na FRE.  
DECISÃO: o processo foi mantido em diligência na Sessão de 19/12/2005. 
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040/006063/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em junho de 2004.  
OBJETIVOS: Auditoria de Programa voltado para acompanhar e avaliar o Programa 
Municipal de Saúde Bucal sob os aspectos da operacionalidade, eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade.  
COMENTÁRIOS: A Comissão fez vários questionamentos referente ao " Programa 
Carioca Rindo à Toa", bem como sugestões de oportunidades de melhoria.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/03/2005.  
 
040/005939/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em junho de 2004. 
OBJETIVOS: Auditoria de Programa voltada para avaliar se as ações realizadas pelo 
Programa Remédio em Casa estavam utilizando os recursos públicos de forma 
eficiente, atingindo as metas pactuadas e alcançando os objetivos gerais propostos.  
COMENTÁRIOS: A Comissão constatou a ausência de responsável designado pelo 
estoque de medicamentos do Núcleo SMS/SCT; Não há registro e arquivamento da 
documentação referente a transferências de medicamentos; Divergências entre as 
faturas apresentadas pela ECT e sobreposição das atuações e objetivos dos 
programas remédio em casa e saúde da família. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/09/2005. 
       
040/005926/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretário Municipal de Meio Ambiente,  em julho/2004. 
OBJETIVOS: Verificar aspectos relativos às  multas por infração à legislação 
ambiental e fazer o acompanhamento da inspeção nas Unidades de Conservação 
(Processo 40/5152/03) 
COMENTÁRIOS: Divergências entre os relatórios dos autos de infração lavrados pela  
CCA e pelos Escritórios Técnicos Regionais - ETR´s, com o respectivo registro pelo 
sistema do Tesouro, de até R$ 90.382.200,00. Unidades de Conservação (Parque 
Natural Bosque da Barra, Parque Municipal da Prainha e de Marapendi): reincidência 
de pontos observados anteriormente como falta de controle dos freqüentadores, de 
sinalização informativa, educativa e preventiva, zoneamento interno não 
implementado, quantitativo insuficiente de seguranças, despejo de esgoto, 
dificuldades para a fiscalização. 
DECISÃO: Processo foi baixado em diligência na Sessão de 02/03/2005. 
 
040/005906/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana- COMLURB, em agosto/2005.  
OBJETIVOS: Verificar os contratos de locação de veículos destinados à prestação de 
serviços de limpeza urbana no Município com ênfase na atestação das exigências 
legais e contratuais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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040/005697/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em julho/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar a execução orçamentária, os instrumentos contratuais 
celebrados, a atividade fim do órgão junto à sociedade, os controles dos bens 
tangíveis e não tangíveis em conformidade com a Resolução CGM nº 415/02, a 
existência de materiais de consumo e permanente nos almoxarifados; analisar os 
instrumentos firmados através de licitações nas modalidades convite, dispensa, 
inexigibilidade e outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 127/99, bem 
como os relativos às diárias e suprimento de fundos. 
COMENTÁRIOS: A Comissão entendeu que a Jurisdicionada, vem cumprindo o 
determinado pela legislação vigente e que os procedimentos de registro, controle e 
inventário dos bens móveis e de almoxarifado, estão sendo aprimorados 
continuamente pela Secretaria. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/01/2005.  
 
040/005566/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Fundação RioEsportes - 
FRE, em julho/2005.  
OBJETIVOS: Verificar a execução operacional e financeira dos contratos referentes 
aos projetos: Tai Chi Chuan nas Praças, Natação na Escola, Natação na Merck e 
Bola na Cesta. 
COMENTÁRIOS: A inspeção foi iniciada em 06/10/2005, com término em 24/10/2005, 
tendo sido verificados, dentre outros itens, processos relativos à prestação de contas 
da Copa do Mundo da Fifa de Beach Soccer, verificação dos contratos de prestação  
dos serviços de limpeza e manutenção predial nas dependências do Centro Esportivo 
Miécimo da Silva e nas Vilas Olímpicas Mestre André e Clara Nunes, análise dos 
convênios que tratam da gestão pelo Conselho das Instituições. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
  
040/005281/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em outubro/2005.  
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos relativos ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  ativos financeiros;  ativos 
patrimoniais e execução de contratos. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
21/12/2005. 
 
040/004867/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Artes 
Gráficas S/A - Imprensa da Cidade, em agosto/2005.  
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  ativos financeiros e 
patrimoniais; execução de contratos;  pendências/regularização de impropriedades 
apontadas em inspeções anteriores.  
COMENTÁRIOS: Verificou-se: Diferenças nos estoques de papéis no almoxarifado. 
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DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/12/2005. 
 
040/004761/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em agosto/2005.  
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, sistema descentralizado de pagamento 
e execução de termos. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
23/11/2005. 
 
040/004666/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Enfocou o FUNDEF e visou verificar, entre outros pontos, os repasses, 
a relação das despesas com as finalidades legais do Fundo, a ocorrência de carência 
no quantitativo de docentes e de pessoal administrativo e os controles internos. 
COMENTÁRIOS: Identificou, entre outros pontos, a existência de carência de 3.906 
profissionais e a necessidade de aprimoramento do controle interno. 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/12/2005. 
 
040/004552/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em junho/2004. 
OBJETIVOS: Verificação de obras concluídas e aceitas relativas aos contratos do 
Programa Rio Cidade II, incluindo almoxarifado, bens móveis e fundo fixo. 
COMENTÁRIOS: A jurisdicionada não apresentou resposta para os seguintes itens: 
1) Apresentação de cópia da publicação da abertura de sindicância para apuração do 
furto no almoxarifado; 2) Adoção de um sistema informatizado adequado para 
controle de estoque; 3) Esclarecimento referente aos bens não encontrados. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 21/12/2005. 
 
040/004236/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Especial Rio2007 - SE RIO2007, em Junho/2005.  
OBJETIVOS: Enfocando o Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico, visava verificar 
a composição das despesas, dos investimentos e a adequação das despesas com 
finalidade do FMEO. 
COMENTÁRIOS: A inspeção constatou os seguintes pontos: Necessidade de 
informações sobre o acompanhamento dos adiantamentos realizados ao Comitê 
Organizador dos Jogos de 2007 (CO-RIO), bem como a relação das receitas 
auferidas; Não evidenciação contábil da integralidade dos valores passíveis de 
ressarcimento pelo CO-RIO; Necessidade  de controlar os valores adiantados ao CO-
Rio no Balancete Patrimonial do FMEO; Classificação contábil utilizada pelo CO-RIO 
não evidencia a possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores adiantados. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia ao órgão jurisdicionado - Sessão de 16/11/2005. 
 
040/003666/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
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Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em junho/2005.  
OBJETIVOS: Enfocou o Fundo Municipal de Saúde e visou verificar, entre outros 
pontos, os repasses do  SUS, as contas patrimoniais, os repasses do FMS a 
COMLURB, referentes ao combate ao Dengue, a situação decorrente da 
desabilitação da gestão plena. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de adotar medidas para se evitar o desequilíbrio 
financeiro; As Audiências públicas trimestrais não são realizadas nos assuntos 
estabelecidos em lei; Necessidade de informações sobre as sindicâncias relativas às 
Despesas a Pagar. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/11/2005. 
 
040/003616/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME, em março/2003. 
OBJETIVOS: Analisar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) de forma a subsidiar o exame da 
Prestação de Contas de Gestão do Prefeito e verificar a correta contabilização e 
emprego dos recursos do Fundo no ano de 2002. 
COMENTÁRIOS: Ficou demonstrado após à diligência que as despesas indevidas 
realizadas com recursos do FUNDEF foram regularizadas; o esboço do Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério, exigido pela Lei nº 9.424/96, está em análise; 
e foi assinado o Termo de Cessão regularizando a utilização de escolas municipais 
pelo Estado. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 02/05/2005. 
 
040/003598/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em maio/2005 
OBJETIVOS: Exame da prestação de contas da Copa Pan-americana de Ciclismo 
realizada em março de 2005; do Convênio nº 67/03, que trata da manutenção e 
custeio do Comitê Organizador do PAN; de processos não sujeitos a 
encaminhamento a esta Corte, por força da Deliberação TCM nº 127/99; das ações do 
órgão relacionadas ao PAN; da prestação de contas e execução do Convênio nº 
33/04, cujo objeto é a parceria para implantação do Projeto Telemar Rio de Janeiro 
Basquete Clube. 
COMENTÁRIOS: Foi determinado o envio da prestação de contras de diversos 
contratos, bem como sugerida a adequação dos contratos de patrocínio esportivo à 
legislação. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
21/09/2005. 
 
040/003344/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  sistema descentralizado de pagamento; 
procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e 
realização de licitações;  ativos patrimoniais; execução de contratos.  
COMENTÁRIOS: Verificou-se: os reembolsos de suprimento de fundos eram 
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solicitados antes do fundo atingir 40 %. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/10/2005. 
 
040/003040/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2005. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, 
relativa a 2004, sobre a receita e  dívida pública, aspectos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, anexos de metas e riscos fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o acompanhamento dos repasses da Contribuição sobre a 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). 
COMENTÁRIOS: Constatações - Divergências na contabilização de tributos e 
transferências, aparente imperfeição relacionada à Resolução nº 43 do Senado 
Federal, necessidade de detalhamento sobre o destinação da CIDE, não ocorrência 
de amortização da dívida entre janeiro e julho de 2004, 
DECISÃO: Pela remessa dos autos ao órgão jurisdicionado - Sessão de 24/08/2005. 
 
040/003034/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação João Goulart - 
FJG, em maio/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações; ativos financeiros; ativos 
patrimoniais; execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 02/11/2005. 
 
040/002784/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em março/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  ativos financeiros e 
patrimoniais; concessão de diárias;  execução de convênios;  
pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeções anteriores. 
COMENTÁRIOS: Verificou-se: não foi aberto inquérito para apurar responsabilidade 
de ex-servidores; número expressivo de processos de diligências ordenadas pelo 
TCMRJ não atendidas dentro do prazo legal; impropriedades na prestação de contas 
dos convênios nº 27/03 (CIEDS), nº 33/03 (Obra Social) e nºs 01/03 e 13/03 
(COOPCAMPO);  existência de saldo de convênios sem a devida prestação de contas 
e de convênios encerrados sem a respectiva devolução do saldo financeiro. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/08/2005. 
 
040/002708/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Turismo - SETUR, em março/2005. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/despesas relativas ao Reveillon 
2004/2005, organizado pela SETUR. 
COMENTÁRIOS: Verificou-se: falta de parecer conclusivo da Comissão de 
Fiscalização do contrato referente ao show pirotécnico de Copacabana; saldos sem 
prestação de contas de alguns contratos; descumprimento dos cadernos de encargos 
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de Copacabana e demais bairros; diferença de preços verificada na locação de 
mobiliário para palcos e de grupos geradores, em comparação ao Reveillon 
2003/2004. Apontadas oportunidades de melhoria. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/08/2005. 
 
040/002636/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado e bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Foi questionado o atraso na instalação dos aparelhos de 
videocassete e DVD, recomendado, ainda, um controle mais efetivo dos bens móveis. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 09/03/2005. 
 
040/002579/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em março/2004. 
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado, bens móveis, avaliação de processos em 
geral, execução de termos e sistema descentralizado de pagamento. 
COMENTÁRIOS: A equipe constatou a insuficiência de funcionários terceirizados 
trabalhando nas Moradias na modalidade "República" e também imperfeições 
detectadas na análise dos termos. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/07/2005. 
         
040/002574/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro - CMRJ, em maio/2005. 
OBJETIVOS: Analisar os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
processos administrativos, contratos, adiantamentos, demonstrações contábeis, 
controle do almoxarifado e bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Recomendações no sentido de formalização de contratos, 
localização e adequação da escrituração de bens móveis, bem como  quanto à 
necessidade de restauração das obras de arte que compõem o patrimônio da CMRJ. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 27/07/2005. 
 
040/002560/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em março/2005. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, 
relativa a 2004, sobre o Fundo Municipal e os gastos mínimos em saúde (Emenda 
Constitucional nº 29/00) 
COMENTÁRIOS: Constatações - Desequilíbrio financeiro do FMS; necessidade de 
esclarecimentos sobre os efeitos da desabilitação na Gestão Plena; baixa execução 
de investimentos; audiências públicas, acompanhamento de metas e objetivos  não 
realizadas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2005. 
 
040/002558/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
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Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO, em 
março/2005.  
OBJETIVOS: Enfocou o FUNPREVI e o FASS e visou, entre outros aspectos, 
subsidiar o exame da Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, referente ao 
exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: Identificou, entre outros aspectos, que: Havia valores devidos pelo 
Tesouro não repassados ao FUNPREVI, tendo este que assumir os pagamentos de 
responsabilidade do Município; Créditos com órgãos do município não haviam sido 
satisfeitos; Elevada inadimplência de devedores de financiamento imobiliário. 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/10/2005.  
 
040/002492/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em abril/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações; ativos financeiros; ativos 
patrimoniais; execução de contratos.  Atender determinação do voto nº 102/2005 - 
FBG, proferido em Sessão Plenária de 21.03.2005. 
OBSERVAÇÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 
07/12/2005. 
 
040/002321/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município - CGM, em março/2005. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, 
relativa a 2004, sobre aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
COMENTÁRIOS: Imperfeições relacionadas ao Anexo V do Relatório de Gestão 
Fiscal. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/08/2005. 
 
040/002243/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE e FUNDAÇÃO RIO, em abril/2005. 
OBJETIVOS: Análise dos processos referentes a apoios financeiros e suas 
respectivas prestações de contas. 
COMENTÁRIOS: A comissão detectou impropriedades nos processos de prestações 
de contas de apoios concedidos pelo Rioarte. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/07/2005. 
 
040/001993/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Analisar os empréstimos e financiamentos habitacionais 
COMENTÁRIOS: Imperfeições contábeis, divergência entre os saldos bancários e os 
relatórios, não utilização de prerrogativas que permitem a redução da carga tributária 
e aparente indefinição dos recursos obtidos junto à CEHAB, relativos a projeto não 
executado.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/08/2005. 
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040/001979/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2005.  
OBJETIVOS: Verificar: a execução operacional e financeira dos contratos e/ou 
convênios, as normas e procedimentos do almoxarifado, bem como o registro, 
controle e a inventariação dos bens patrimoniais. 
COMENTÁRIOS: Foi solicitado à jurisdicionada: a correção do prazo da execução do 
contrato, referente a prestação dos serviços de locação de uma máquina copiadora 
digital; informações sobre o contrato com a Vivências Containeres Ltda; cumprimento 
dos constante no Termo de Referência, relativo aos contratos de locação de veículos; 
informação sobre a lotação dos prestadores de serviços nas colônias; providencias 
referentes ao conserto ou substituição do aparelho modelo I30sx, que está no 
minicentro de Bonsucesso, bem como esclarecimentos acerca da distribuição de 
ração. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/06/2005. 
         
040/001961/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em abril/2005. 
OBJETIVOS: Analisar os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
processos administrativos, contratos, adiantamentos, demonstrações contábeis, 
controle do almoxarifado e bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/07/2005. 
                              
040/001550/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em dezembro/2004.  
OBJETIVOS: A presente Inspeção teve por escopo o acompanhamento da execução 
da gestão administrativa do Parque Público "Cidade das Crianças Leonel Brizola", 
incluindo os fatores estruturais e operacionais existentes.  
COMENTÁRIOS: Solicitadas informações de como se procedeu a continuidade dos 
serviços de gestão do CCLB, após 31/12/2004; quais os critérios utilizados para o 
quantitativo de recursos humanos; se há contrato de manutenção para o teleférico; as 
providências adotadas para sanar os problemas na pista de skate, no lago, biblioteca 
e piso da rampa de acesso à piscina; falta de profissionais da brigada de incêndio nos 
finais de semana; providências quanto ao planejamento de acesso ao Parque e 
pendências na prestação de contas. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 19/12/2005.          
 
040/001061/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no FUNDO RIO, em 
setembro/2004. 
OBJETIVOS: Auditoria Operacional no Programa "Dando Asas ao Futuro". 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
22/06/2005. 
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040/000580/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em novembro/2003.  
OBJETIVOS: Verificação do almoxarifado de Campo Grande e de contratos e obras, 
especialmente, dos Programas Favela-Bairro e Bairrinho. 
COMENTÁRIOS: Quando do retorno da diligência, constatou-se que os 
esclarecimentos prestados e os documentos fornecidos não foram suficientes para 
sanar/esclarecer diversas questões. Desta forma nova determinação: 1) lavrasse 
termo aditivo  corrigindo as medições inadequadas de containeres (contratos: 65/03 
da Comunidade Caminho do Lúcio) e 60/03  da Comunidade Vila Mangueiral); 2) 
esclarecesse a discrepância apontada no item 8 (Comunidade Vila João Lopes), 
quanto ao número de funcionários constante nos processos fatura , de acordo com o 
arquivo SEFIP e a quantidade informada às fls. 141-143 do processo. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 28/09/2005. 
 
040/000566/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Fundação Instituto das Águas - RIOÁGUAS, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Analisar a composição das Contas Contábeis, o controle das contas 
correntes e de aplicação financeira, execução relacionada à doação de encargos do 
processo 06/601.401/01 e aspectos tributários. 
COMENTÁRIOS: Necessária obtenção de esclarecimentos sobre a execução de 
despesas de exercícios anteriores e da efetiva condição de entidades sem fins 
lucrativos para dispensa da retenção de Imposto de Renda. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 08/08/2005. 
 
040/000533/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Visou atestar a fidedignidade das demonstrações Contábeis e verificar a 
sistemática de aplicação de multas.   
COMENTÁRIOS: Foram solicitados esclarecimentos, dentre outros aspectos, quanto 
a não inscrição em Dívida Ativa de créditos em atraso, a falta de segurança do 
Relatório das Contas a Receber, a necessidade de  implementação de 
recomendações no acesso ao Banco de Dados e de cobrança de serviços pagos e 
não executados, além da fragilidade no sistema de cancelamento de multas.  
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
25/04/2005. 
 
040/000441/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Solicitada a manifestação da jurisdicionada sobre diversas questões 
dentre as quais destacam-se: 1) em relação a ETE Nova Cidade de Inhoaíba que 
informasse, em virtude das alegadas dificuldades de operação na região, se foi 
consultado pela SMH para a implantação e operação de nova estação de tratamento 
na região; 2) o envio de cópia do relatório à SMH para que a mesma se pronunciasse 
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sobre a construção de uma nova ETE na região, apresentando justificativas para a 
construção, tendo em vista a existência de outra que se encontra abandonada. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 30/11/2005. 
 
040/000318/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos - SEAE, em novembro/2004. 
OBJETIVOS: Considerando que a Secretaria vem desenvolvendo ações para apoiar 
atletas visando os Jogos Pan-Americanos de 2007, bem como ações de fomento à 
cultura esportiva, a inspeção teve por escopo a verificação das prestações de contas 
referentes a apoios financeiros realizados no ano de 2004, bem como o exame dos 
procedimentos de controle adotados pelo órgão, quanto aos convênios celebrados. 
COMENTÁRIOS: Solicitadas informações a respeito da situação em relação ao 
exercício de 2005, uma vez que a LDO não contempla atividades esportivas. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 19/09/2005.  
 
040/000143/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em novembro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de contratos, convênios, execução de termos, bens móveis, 
almoxarifado e suprimento de fundos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/12/2005. 
 
040/000100/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - RIOARTE, em outubro/2003. 
OBJETIVOS: Análise de processos (notadamente os referentes à rede de teatros), 
bens móveis e almoxarifado. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/12/2005. 
 
040/000097/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Centro De Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro-- RIOCENTRO S/A, 
em agosto/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a adequação dos procedimentos utilizados no registro e 
recolhimento de impostos e contribuições. 
COMENTÁRIOS: Algumas constatações - Necessidade do Riocentro fazer o 
aproveitamento do crédito de energia elétrica, no montante de R$ 303.988,31, na 
apuração do Pasep.   
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/03/2005. 
 
040/000096/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SMEL, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Enfoque no Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico (FMEO) - 
Análise da composição das despesas, dos investimentos e  do Programa  Rio Atleta 
Olímpico 
COMENTÁRIOS: Constatações - Realização de despesas pelo FMEO aparentemente 
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não relacionadas com sua lei de criação; inexistência de consolidação das despesas 
realizadas com o Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos (CO-RIO); aparente 
descumprimento de Princípios e procedimentos Contábeis; necessidade de 
esclarecimento sobre a prioridade de devolução dos recursos recebidos pelo CO-RIO, 
da participação de outros entes na preparação dos jogos e  de envio da Programação 
Financeira para o PAN-2007. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
11/07/2005. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
diversas empresas, entre novembro e dezembro de 2005.  
OBJETIVOS: Enfoque na área de pessoal: Visou verificar a aderência dos 
procedimentos à legislação vigente, contribuindo para evitar perda de recursos por 
aplicação de penalidades. Verificou, entre outros aspectos, o livro de inspeção do 
trabalho, o recolhimento do INSS, FGTS e IRRF, a folha de pagamento, a entrega da 
RAIS e CAGED. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
diversas empresas, entre agosto e novembro de 2005.  
OBJETIVOS: Enfocou aspectos  fiscais e visava contribuir na redução de perdas 
provocadas pelos autos de infração e outras penalidades, verificando  se as empresas 
vêm cumprindo a legislação pertinente. O escopo do trabalho teve como foco as 
contribuições sociais: PIS e COFINS não-cumulativos; apuração do ISS; as retenções 
na fonte do ISS, IR, INSS, PIS/COFINS/CSLL; a apuração do Lucro Real e, 
conseqüentemente, o recolhimento do imposto de renda e contribuição social sobre o 
lucro, bem como as obrigações acessórias: DCTF, DACON e PER/DCOMP. 
OBSERVAÇÃO:Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial da 
Terceira Idade - SETI, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Análise dos instrumentos contratuais celebrados e pagamentos 
efetuados, análise operacional das atividades fim do órgão, verificação dos controles 
dos bens tangíveis e não tangíveis, bem como dos relativos à existência de materiais 
de consumo e permanente, conforme legislação pertinente. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em outubro/2005.  
OBJETIVOS: Execução de termos voltada para a análise de aspectos da gestão 
relacionados ao planejamento e à execução das intervenções referentes à atividade 
fim da instituição, obras de contenção de encostas. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o funcionamento do programa Morar Sem Risco quanto a sua 
execução e operacionalização no atendimento a população de baixa renda residente 
em áreas de risco. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo -SMG, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação geral nos procedimentos de Inspetorias Regionais de 
Licenciamento e Fiscalização, relativos a autos de infração, alvarás, publicidades, 
bancas de jornal, mesas e cadeiras em áreas públicas e comércio ambulante. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.  
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Comunicação Social -SECS, em novembro/2005 .  
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  ativos patrimoniais; execução 
de contratos; pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeções 
anteriores. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV, em novembro/2005.  
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações;  ativos patrimoniais; execução 
de contratos;  pendências/regularização de impropriedades apontadas em inspeções 
anteriores. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 
7.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2005, destacamos as 
seguintes: 
 
040/005901/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em agosto/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa de Hipertensão da SMS-
RJ, verificando se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente, se as metas 
são alcançadas e os objetivos gerais atingidos. 
COMENTÁRIOS: A auditoria foi iniciada em 31/08/2005, com término em 19/09/2005, 
com o intuito de avaliar o desempenho das ações do Programa desenvolvido pela 
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Secretaria Municipal de Saúde segundo os aspectos da eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade. Cabe destacar que a equipe buscou também avaliar os 
aspectos operacionais e o desenho da atual estrutura assistencial em hipertensão 
oferecida à população carioca, tendo sido utilizadas diversas ferramentas, tais como 
Entrevistas, Literatura Especializada, Matrizes de Planejamento e de Achados, 
Análise Stakeholder e Swot. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005377/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em julho/2005.  
OBJETIVOS: Verificação da contribuição do Programa de Contenção e Controle de 
Enchentes para redução das mesmas. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005330/2003 
Auditoria Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
CAD, na Secretaria Municipal de Educação, em julho/2003. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho da ações do Programa de Informática Educativa, 
entre outros aspectos, quanto: a) a efetividade, eficácia, eficiência e economicidade; 
b)as dificuldades e oportunidades na utilização dos micros pelos beneficiários;  c) as 
condições operacionais das escolas para inserir os micros nas atividades escolares, a 
capacitação de professores e a divulgação do Programa e d) a identificar os principais 
produtos e a existência de indicadores de desempenho mensuráveis. 
COMENTÁRIOS: Esta Corte decidiu pelo monitoramento da implementação das 
recomendações e oportunidades de melhoria em inspeção futura. 
DECISÃO:O processo foi arquivado na Sessão de 18/05/2005. 
 
040/004667/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social - FUNDO RIO, em julho/setembro de 2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Trupe da Criança - Z. 
Sul. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
                              
040/004607/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Administração - SMA, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho da Creche Institucional Doutor Paulo Niemeyer, 
que tem como finalidade prestar assistência aos filhos de servidores municipais, de 
zero a três anos e onze meses de idade, em busca do desenvolvimento integral da 
criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004284/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET Rio, em setembro/2005.  
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OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa  Sinalização Rio. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003941/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Favela-Bairro. 
COMENTÁRIOS: Solicitada a manifestação da jurisdicionada acerca de uma série de 
itens dentre os quais destacam-se: 1) no estudo de viabilidade, a criação de uma via 
de acesso principal à favela (maior acesso aos serviços públicos médicos, de polícia, 
coleta de lixo, etc); 2) inclusão de critérios de seleção das comunidades a serem 
beneficiadas, os quais devem levar em conta o nível de violência nas favelas 
(imprescindível à efetividade do programa). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/10/2005. 
        
040/003870/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em maio/05. 
OBJETIVOS: Acompanhamento e avaliação do Programa Municipal de Diabetes. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de aperfeiçoamento dos controles e ampliação do 
programa. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/12/2005. 
 
040/003703/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente- SMAC, em  abril/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa de Unidades de 
Conservação. 
COMENTÁRIOS:  Foram selecionados mais 09 unidades de conservação com o fito 
de avaliar o grau de implementação e de sustentabilidade das mesmas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/09/2005. 
 
040/002403/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO, em julho/2004. 
OBJETIVOS:Avaliar, de acordo com critérios técnicos, os procedimentos utilizados e 
os resultados alcançados pela execução do Programa de Financiamento Imobiliário, 
desenvolvido pelo PREVI-RIO. 
COMENTÁRIOS: Sugerido o encaminhamento de cópia do relatório ao órgão 
jurisdicionado, objetivando ciência do conteúdo do mesmo e manifestação quanto aos 
achados principais, boas práticas e recomendações e benefícios esperados.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/07/2005. 
 
040/002164/2005 
Auditoria Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, 
na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em novembro/2004  
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Saúde da Criança 
COMENTÁRIOS: Necessidade de interação com o Programa Saúde da Família e com 
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a Secretaria Municipal de Educação; necessidade de pessoal; Inexistência de dados 
sobre as crianças desnutridas; impacto negativo do desabastecimento de insumos e 
condições precárias de transporte de recém-nascidos.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/09/2005. 
 
040/001549/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS:  Avaliar o desempenho das ações do Programa Municipal de Saúde 
Mental. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de adequação física, organizacional e de recursos 
humanos, das unidades de saúdes envolvidas, aos objetivos do programa. Existência 
de oportunidade de melhoria quanto ao controle sobre os recursos atualmente 
aplicados. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/10/2005. 
 
040/001086/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF/Secretaria Municipal de Governo - SMG, em agosto/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o sistema de arrecadação/operacionalidade no que tange à Taxa 
de Publicidade do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Questionamentos quanto às oportunidades de melhoria e 
recomendações apresentadas, baseadas no seguinte: momento do fato gerador da 
Taxa da Publicidade; sanção pecuniária imposta pela exibição do engenho sem 
autorização; competência para realizar os procedimentos fiscais; recursos disponíveis 
para o exercício da fiscalização da TAP; e procedimentos de controle de pagamento 
das guias de autorização emitidas. 
 DECISÃO: Pela remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
20/06/2005. 
         
040/001061/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social - FUNDO RIO, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa "Dando Asas ao Futuro", 
iniciado em março de 2004, com a finalidade de promover a reinserção social e 
familiar de crianças e adolescentes que ocupam os arredores do Aeroporto Santos 
Dumont. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 22/06/2005.  
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em novembro/2005.  
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos inerentes à elaboração do Projeto Básico. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em setembro/2005. 
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OBJETIVOS:Avaliar, de acordo com critérios técnicos, os resultados alcançados e os 
procedimentos utilizados para execução do Programa do Plano Plurianual nº 0045 - 
"Promoção e venda do produto turístico "Rio de Janeiro", no período de 2002 a 2005, 
gerenciado pela Diretoria de Marketing da RIOTUR. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 
7.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2005, destacamos as seguintes: 
      
040/005784/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Américo 
Velloso, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005736/2005 
Visita Técnica referente ao monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em novembro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões pendentes apontadas na visita técnica 
anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
                             
040/005622/2005 
Visita Técnica referente ao Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões pendentes apontadas na visita técnica 
anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
                             
040/005592/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Necker 
Pinto por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005537/2005 
Visita Técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana- COMLURB, em novembro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhar a implantação do Centro de Tratamento de Resíduos 
Sólidos em Paciência, CTR-Rio. 
COMENTÁRIOS: As obras encontram-se paralisadas no aguardo da liberação da 
licença ambiental por parte da Feema. 
OBSERVAÇÃO : Processo em tramitação 
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040/005147/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr. Albert 
Sabin. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas oportunidades de melhoria quanto: aos controles 
de material e os contratos de manutenção. Além da necessidade de adequação das 
instalações físicas e regularização da rotina dos exames de mamografia . 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/12/2005. 
 
040/004998/2005 
Visita Técnica referente ao Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na 
Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões pendentes apontadas na visita técnica 
anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/12/2005. 
        
040/004955/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Posto de 
Saúde Rodolpho Perissé, na Rocinha, por meio da verificação dos recursos humanos 
e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas oportunidades de melhoria quanto: aos controles 
de material, dos contratos de manutenção e do prazo de validade dos medicamentos. 
Além da necessidade de adequação das instalações físicas, da regularização no 
fornecimento de medicamentos e de leite a grupos de crianças subnutridas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/12/2005. 
 
040/004882/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS João 
Barros Barreto por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas carências no fornecimento de medicamentos, 
manutenção predial e de equipamentos, bem como nos serviços de vigilância 
patrimonial e no fornecimento de leite a grupos de crianças subnutridas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/12/2005. 
 
040/004717/2005 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10ª CRE, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e às condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/12/2005. 
 
040/004716/2005 
Visita Técnica referente ao Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na 
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Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em agosto/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões pendentes apontadas na visita técnica 
anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/12/2005. 
        
040/004674/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Posto de 
Saúde Nicola Albano. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/12/2005. 
 
040/004509/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Píndaro 
de Carvalho Rodrigues. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/12/2005. 
 
040/004481/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Manuel 
José Ferreira. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/11/2005. 
 
040/004378/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMO, em dezembro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento mensal de execução do contrato nº 07/05, lavrado 
com a empresa Sanerio Engenharia Ltda visando a realização de obras para 
implantação da Rua Projetada 3 - Rua A, lado oeste na Vila Panamericana na Área da 
O/CGO/3º DPO/XXIVAª RA/AP-4.0. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/004336/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Em atendimento a solicitação do Exmo Sr. Conselheiro Antônio Carlos 
Flores de Moraes, por meio do Memorando TCMRJ nº 142, GCS-03, de 04 de julho 
de 2005, realizou-se visita técnica tendo como foco as unidades de saúde do 
Município do Rio de Janeiro constante dos contratos nºs 661/04, 662/04, 659/04  e 
656/04, que compõem o lote 02/2005. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/11/2005. 
 
040/004325/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
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OBJETIVOS:Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Centro 
Municipal de Saúde Heitor Beltrão. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/11/2005. 
 
040/004265/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Maria 
Augusta Estrella. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/11/2005. 
 
040/004212/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Posto de 
Saúde Prof. Júlio Barbosa. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/12/2005. 
 
040/004043/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização -RIOURBE, em abril/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução dos contratos 129/2003, 34/2004, 
lavrados com a SANERIO Engenharia Ltda e com o Consórcio Cidade da Música 
visando a realização de obras para construção da Cidade da Música.  
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria verificou que em outros dois contratos (300/2002 e 
09/2004) da Secretaria Municipal de Cultura já existiam com atribuições semelhantes 
(item CE017579 - Consultor de serviços especializados) ao do contrato nº 129/2003.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 21/12/2005. 
        
040/004036/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS  José 
Messias do Carmo por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas oportunidades de melhoria quanto: aos controles 
de material, dos contratos de manutenção e do prazo de validade dos medicamentos. 
Além da necessidade de adequação das instalações físicas e da regularização no 
fornecimento de medicamentos. 
DECISÃO: Pela remessa dos autos ao órgão jurisdicionado - Sessão de 17/10/2005. 
 
040/003822/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra no CMS Ernesto 
Zeferino Tibau Jr., por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas carências nos quesitos manutenção e 
suprimentos de material de limpeza e sugerido realocação de equipamentos ociosos. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 26/09/2005. 
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040/003629/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em novembro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento de execução do contrato nº 06/2004, lavrado com a 
empresa Contesa Engenharia Ltda visando a realização das obras de restauração do 
Solar Visconde do Rio Seco - Praça Tiradentes.  
COMENTÁRIOS: Foi verificado que apesar dos serviços referentes a 8ª etapa 
complementar terem sido realizados no período de 06/07/05 a 20/07/2005, até a data 
da visita (26/10/2005) a empresa contratada não havia recebido por estes serviços 
prestados, apesar de já medidos, bem como por outros realizados posteriormente. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/12/2005. 
 
040/003599/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em junho/2005. 
OBJETIVOS:Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Marcolino 
Candau - Cidade Nova, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas carências nos quesitos abastecimento de 
medicamentos e manutenção predial e de equipamentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/09/2005. 
 
040/003342/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto/2005.  
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Centro 
Municipal de Saúde Ernani Agrícola - Santa Tereza, por meio da verificação dos 
recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram encontradas carências nos quesitos manutenção de 
equipamentos e abastecimento de medicamentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/08/2005. 
         
040/003334/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em março/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 29/03, lavrado com 
Dimension Engenharia Ltda, visando a realização de obras de urbanização, infra-
estrutura e edificações na Comunidade Vila Rica de Irajá - Acari. 
COMENTÁRIOS: Solicitadas à SMH cópias das notas fiscais de compra e 
manutenção das bombas de sucção e recalque que não se encontravam na estação 
do empreendimento durante a visita, acarretando o despejo de todo o esgoto captado 
em um rio que passa no local. A fiscalização alegou que as bombas estavam em 
manutenção. Recomendado o cumprimento das exigências legais no tocante a 
questão ambiental. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 26/09/2005. 
         
040/003129/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
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SMS, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Posto de 
Saúde Fernando Antônio Braga Lopes - Caju, por meio da verificação dos recursos 
humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas carências nos quesitos manutenção predial e de 
equipamentos, controle de estoques, abastecimento de medicamentos, vigilância 
patrimonial e registros de contratos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/09/2005. 
 
040/002946/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o Posto de 
Saúde da Mangueira, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas carências nos quesitos controle de 
medicamentos, seu abastecimento e treinamento, bem como esterilização. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/08/2005. 
 
040/002690/2005 
 Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4a.CRE, em fevereiro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e às condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 31/08/2005.  
 
040/002433/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em maio/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 101/2004, lavrado com a 
empresa Uni Engenharia e Comércio Ltda visando a realização de obras de 
reurbanização do Largo da Freguesia e entorno. 
COMENTÁRIOS: Foi solicitado, na 1ª Visita, que a jurisdicionada se pronunciasse 
sobre as questões: 1) suspensão da obra pelo período de 201 dias por falta de 
recursos, em desacordo com o estabelecido no art. 16 da LRF; 2) acerca do local de 
instalação/estocagem dos 10 (dez) tampões de ferro fundido (dr35050300) medidos e 
pagos, uma vez que o memorial de cálculo referente a esta medição não foi fornecido 
pela fiscalização da Rio-Urbe. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/12/2005. 
         
040/002363/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 163/2004, lavrado com a 
empresa Rocha Amorim Engenharia Ltda. visando a realização de obras e serviços 
de reforma geral com restauro e acréscimos no Cassino da Urca para implantação do 
Museu do Rio.  
COMENTÁRIOS: Verificou-se, na 1ª Visita, a necessidade da jurisdicionada fornecer 
detalhadamente quantitativos e especificações sobre os itens ie002327, it10200050 e 
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ap45050050, para que se possa dirimir qualquer dúvida sobre uma possível 
superposição de itens. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/08/2005. 
         
040/002361/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em maio/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 24/2005, lavrado com a 
empresa Volume Construções e Participações Ltda visando a realização de obras de 
urbanização, edificação e infra-estrutura na comunidade do Morro do Cantagalo - 
Ipanema. 
COMENTÁRIOS: Foi verificado, na 1ª Visita, que a carga horária medida de alguns 
profissionais não estava de acordo com o relatado no diário de obras. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/07/2005. 
        
040/002182/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMO,  em abril/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 57/04,  lavrado com Delta 
Construções S/A, visando a complementação das obras na Avenida Brasil no trecho 
entre Irajá e Guadalupe, objetivando a implantação da 4ª faixa de tráfego na pista 
central. 
COMENTÁRIOS: Recomendado à SMO que: a) Os itens do orçamento referentes à 
consultoria especializada deverão ser suprimidos, passando a administração a 
realizar processo licitatório para contratação de empresa de gerenciamento técnico, b) 
Que seja disponibilizada no canteiro de obras a documentação de autorização do 
local para onde está sendo levado o material removido da obra (bota fora) e o controle 
de entrada e saída de caminhões da obra ao local do vazadouro. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 19/09/2005. 
 
040/002117/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em dezembro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento mensal da execução do contrato nº 125/2003, 
lavrado com o Consórcio Racional - Delta-Recoma, visando a realização de obras de 
construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
040/002037/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  dezembro/2004. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 122/03, lavrado com o 
Consórcio Cidade do Samba visando a realização das obras e serviços de construção 
da Cidade do Samba.  
COMENTÁRIOS: Solicitado à RIOURBE: a) Justificativas para o fato da estrutura 
metálica já montada não estar com acabamento previsto no item ET 002535, uma vez  
que foram medidos 98,32% do orçamento,  b) Os estudos de viabilidade de inclusão  
do sistema de ventilação forçada  na sala de pinturas  dos barracões, c) 
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Preenchimento  correto da folha de medição de forma  a apresentar, para cada item, 
as quantidades após  a medição anterior  e o total acumulado, d) Os cálculos dos 
percentuais de ventilação e iluminação, atribuídos para obtenção das áreas, com 
relação a cada pavimento. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/11/2005.         
 
040/001934/2005 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em março/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e às condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001923/2005 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação- SME/6ª CRE, em abril/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e às condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001644/2005 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em fevereiro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e às condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
         
040/001596/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª  Inspetoria Geral na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em agosto/2004. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 71/03, lavrado com a 
Blokos Engenharia Ltda,  visando a realização de obras de infra-estrutura e de 
edificações no loteamento Vila Nova Sepetiba (PROAP II). 
COMENTÁRIOS: Solicitado à SMH: a)  Licenciamento ambiental junto à FEEMA do 
empreendimento que prevê a construção de estações elevatória e de tratamento de 
esgoto (Resolução CONAMA nº 237/9); b) Esclarecimentos quanto à  medição de 4 
(quatro) pontos de ligação de água e esgoto à rede pública de residência (IT06023), 
dentro do item Canteiro de Obras (SEPE2070), vez que não foram utilizados 
contêineres e  barracão de obra, mas apenas  uma casa, a qual já deveria estar 
ligada à rede pública. O valor total medido deste item foi de R$ 1.831,56. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 12/12/2005. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Madre 
Teresa de Calcutá por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS José 
Breves dos Santos por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Américo 
Velloso, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais, destacando as 
condições das instalações físicas e dos equipamentos utilizados, a origem da 
população atendida, a produção de consultas médicas, a participação das unidades 
nos programas institucionais da Secretaria, a disponibilidade de medicamentos e de 
material de uso corrente e a adequação de seus procedimentos de estocagem, além 
da verificação da aderência dos serviços terceirizados aos respectivos projetos 
básicos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Necker 
Pinto. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr. 
Rodolpho Perissé. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr. Albert 
Sabin. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS João 
Barros Barreto. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/9a. CRE, em setembro de 2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões pendentes apontadas na Visita Técnica 
anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 
7.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2005, 
destacamos as seguintes: 
      
040/005781/2004 
Inspeção Especial realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF, em setembro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a instalação/conservação de sanitários públicos do Município 
do RJ, conforme cronograma pactuado através dos Termos de Concessão de Serviço 
Público nºs 578, 579 e 580, celebrados entre Secretaria Municipal de Fazenda e os 
Consórcios Cemusa e Adshel. 
COMENTÁRIOS: Solicitados esclarecimentos quanto:  a razão descumprimento do 
cronograma pactuado e a efetiva aplicação de penalidades; a freqüência de utilização 
dos sanitários móveis disponibilizados à Prefeitura e quais órgãos que mais utilizam 
tal serviço;  o motivo pelo qual o consórcio Adshel não procede à instalação de 
sanitários com veiculação de publicidade nos termos do pactuado no Termo de 
Concessão nº 578/99. 
DECISÃO: Processo, após a diligência, em tramitação. 
 
040/005349/2004 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em outubro/2004. 
OBJETIVOS: Verificar quantos contratos foram assinados nos últimos 2 (dois) anos 
com dispensa de licitação, sob a justificativa de ter caráter emergencial; se os 
serviços objeto desses contratos emergenciais não foram objeto de licitação realizada 
nos termos da Lei 8.666/93 e se a SMS instaurou inquérito administrativo. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/05/2005. 
         
040/003547/2005 
Inspeção Especial realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP, em Maio/2005. 
OBJETIVOS: Verificação das impropriedades que poderiam comprometer a Gestão. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de manifestação do liquidante e da PGM, de obtenção 
de informações do TCE e SMO sobre a ocorrência de apuração de responsabilidade. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/11/2005. 
 
040/001444/2005 
Inspeção Especial realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em maio/2005.  
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OBJETIVOS: O trabalho realizado teve como escopo a verificação da efetiva 
implementação do Programa de Planejamento Familiar, conforme solicitação da 
Exma. Srª Vereadora Andréa Gouvêa Vieira. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório à Câmara Municipal - Sessão de 11/07/2005. 
         
040/000685/2005 
Inspeção Especial  realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em novembro/2004.   
OBJETIVOS: O relatório consolida os resultados da Inspeção Especial realizada nos 
Hospitais Municipais do Andaraí, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, 
Lourenço Jorge, Paulino Werneck, Reabilitação e Cardoso Fontes, com o objetivo de 
apurar o apontado no relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro, constante do processo nº CMRJ - 03259/2004, encaminhado através da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A Comissão constatou que os apontamentos provenientes do 
CREMERJ acerca dos problemas de infra-estrutura, carência de insumos básicos, 
bem como necessidades de recursos humanos, materiais e equipamentos sem 
contratos de manutenção nas unidades de saúde visitadas, tem prejudicado a 
qualidade dos serviços prestados à população. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 05/12/2005. 
 
006/380040/2001 
Inspeção Especial realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas (em Liquidação) - RIOCOP, 
em maio/2005. 
OBJETIVOS: Verificar as impropriedades apontadas no processo nº 06/380.040/2001, 
que trata da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2000, sendo liquidante à 
época, o Sr. Ronald Stordze D'Angelo Visconti. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/11/2005. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Atendimento a solicitação da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa 
Vieira, para verificação dos convênios celebrados entre a Secretaria Municipal de 
Educação - SME e diversas ONGS.  
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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7.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

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

Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos 
integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar 
para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de 
recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já 
publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da 
Administração interessada à adoção das medidas 
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes 
forem determinadas. 

 
 
A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação nº 127 de 10 de junho de 
1999: 
 

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

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

 
 
A seguir, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais 
analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 
2005. 
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Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 
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Sigla Órgão Quant.
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização 108
SMS Secretaria Municipal de Saúde 26
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 24
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego 16
SMH Secretaria Municipal de Habitação 16
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana 15
SMF Secretaria Municipal de Fazenda 15
GBP Gabinete do Prefeito 12
SMO Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 12
PGM Procuradoria Geral do Município do RJ 10
SME Secretaria Municipal de Educação 9
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação 8
SMA Secretaria Municipal de Administração 7
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática S/A. 6
RIO-ZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade Rio de Janeiro 6
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente 6
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município - RJ 4
RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura 4
FPJ Fundação Parques e Jardins 2
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do RJ 2
Guarda Municipal Empresa Municipal de Vigilância S/A 2
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios Ltda 2
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A 2
SETUR Secretaria Especial de Turismo 2
SMTR Secretaria Municipal de Transportes 2
SMTU Superintendência Municipal Transportes Urbanos 2
FJG Fundação João Goulart 1
SMG Secretaria Municipal de Governo 1

322Total
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Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste ano pelo Plenário: 
      
040/006933/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 035/2004 da SMS 
OBJETO: Aquisição, pelo sistema  de registro de  preços de material, pertencente à 
classe 8540, papel higiênico.  
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria 
Geral, a 
SMS promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 783.216,00 para R$ 
642.141,36, totalizando uma redução de R$ 141.074,64. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 03/08/2005. 
 
040/006871/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2005 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, incluindo fornecimento de 
materiais, das instalações da Vila Olímpica da Gamboa,- situada a Rua da Gamboa 
s/nº - Centro RJ. 
COMENTÁRIOS: Tendo retornado de diligência determinada por esta Corte, após 
análise da 7ª Inspetoria, foi promovida uma redução de R$ 112.767,00.   
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/04/2005. 
 
040/006871/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2005 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, incluindo fornecimento de 
materiais, das instalações da Vila Olímpica da Gamboa,- situada a Rua da Gamboa 
s/nº - Centro RJ. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 290.400,00 para 
R$ 272.370,60, totalizando uma redução de R$ 18.029,40. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/01/2005. 
 
040/006870/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2005 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, incluindo fornecimento de 
materiais, das instalações da Vila Olímpica Clara Nunes, situada a Rua Pedro Jório 
s/nº - Fazenda Botafogo - RJ. 
COMENTÁRIOS: Como conseqüência das diligências efetuadas por esta Corte de 
Contas, após análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um valor total de redução de R$ 
192.062,40. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/006869/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2005 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, incluindo fornecimento de 
materiais, das instalações da Vila Olímpica Mestre André, situada a Rua Marechal 
Falcão da Frota s/nº-Padre Miguel- RJ. 
COMENTÁRIOS: Como conseqüência das diligências efetuadas por esta Corte de 
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Contas, após análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um valor total de redução de R$ 
156.535,80. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/006827/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2005 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, incluindo fornecimento de 
materiais, das instalações do Parque das Vizinhanças Dias Gomes, situada a Estrada 
Camboatá s/nº - Deodoro-RJ. 
COMENTÁRIOS: Como conseqüência das diligências efetuadas por esta Corte de 
Contas, após análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um valor total de redução de R$ 
98.524,80. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/006296/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2004 da SMEL. 
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação para a Secretaria 
Municipal  de Esportes e Lazer, situada a Av.Presidente Vargas, 914 - 3º ,10º e 11º 
andar- Centro - RJ. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 71.033,76 para R$ 
23.684,40, totalizando uma redução de R$ 47.349,36. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/03/2005. 
 
040/005704/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 27/2004 da SMS. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 2266, aquisição de óleo 
diesel, óleo B1, gasolina e álcool para diversas unidades da SMS. 
COMENTÁRIOS: Como conseqüência das diligências efetuadas por esta Corte de 
Contas, após análise da 7ª Inspetoria, foi obtido um valor total de redução de R$ 
708.070,50. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 18/05/2005. 
 
040/004004/2004 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2004 da SMEL. 
OBJETO: Contratação para a prestação de serviços de Administração especializada 
esportiva para as atividades desenvolvidas no Centro Esportivo Miécimo da Silva - 
CEMS 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 3.899.102,40 para 
R$ 3.426.817,80, totalizando uma redução de R$ 472.284,60. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/04/2005. 
 
040/003704/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2005 da SMS. 
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais para as 
unidades de Serviço de Saúde integrantes a Rede Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria, 
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com o auxílio da 4ª IGE e da ASI, o órgão promoveu a diminuição do valor estimado 
da licitação de R$ 30.510.938,40, para R$ 19.367.247,00, totalizando uma redução de 
R$ 11.143.691,40. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 19/12/2005. 
 
040/003154/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2005 da SMTU. 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de 18 (dezoito) veículos, sendo 9 (nove) 
veículos com motoristas devidamente uniformizados.  
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria, o 
órgão promoveu a revogação do edital em epígrafe, por apresentar preços muito 
superiores aos do mercado e outras imperfeições. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/10/2005. 
 
040/001122/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 08/2005 da RIOURBE. 
OBJETO: Manutenção dos sistemas de ar condicionado central na CAP 3.2 (Hospital 
Municipal Maternidade Carmela Dutra, IMAS Nise da Silveira, Hospital Municipal 
Piedade, CMS Milton Fontes e Hospital Municipal Salgado Filho). 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 2.688.000,00 para 
R$ 2.628.000,00, totalizando uma redução de R$ 60.000,00. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/05/2005. 
 
040/000971/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2005 da SME - 10ª CRE. 
OBJETO: Aquisição de materiais pertencentes à classe 8405 (camisetas escolares). 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 955.525,55 para 
R$ 804.170,54, totalizando uma redução de R$ 151.355,01. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/04/2005. 
 
040/000605/2005 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2005 da RIOLUZ. 
OBJETO: O objeto da presente Concorrência é a aquisição de braços de aço cintas, 
núcleos e luminárias. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido  ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria,  o 
órgão promoveu a redução do valor estimado em R$ 16.040,70. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 30/03/2005. 
 
 
7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS E CONSULTAS 

7.7.1. 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 
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do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 
da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: 

Art. 74, § 2º (Constituição Federal) - Qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 
 
Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou 
ilegalidade perante o Tribunal de Contas. 

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2005: 
      
040/005536/2005 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada por e-mail a esta Corte de Contas pelo Sr. 
Sinvaldo do Nascimento Souza (Sinvaldosouza@aol.com), acerca do não 
recebimento de uniformes escolares pelos alunos da 10a. Coordenadoria Regional -
CRE. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu o envio de ofício à Secretaria 
Municipal de Educação - SME, a fim de que aquela Secretaria se manifestasse a 
respeito da matéria ali tratada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003341/2005 
ASSUNTO: Denúncia da empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda., informando 
da decisão de interromper a prestação do serviços de manutenção predial a partir de 
30 de julho de 2005 nas unidades: Hospital Municipal Lourenço Jorge, Coordenação 
de Saúde CAP 4.0 e no Hospital Municipal Cardoso Fontes, em função da 
inadimplência da Administração, que monta à R$ 1.742.955,00 no exercício de 2004 e 
R$ 566.557,27 no exercício de 2005 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral sugeriu a manifestação da SMS com o intuito 
de que usufrua do contraditório e ampla defesa. 
DECISÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003205/2005 
ASSUNTO: Denúncia veiculada no Jornal "O Dia", de 27/06/05, acerca da possível 
determinação da direção da E.M. Castelnuovo - 2a. CRE/Ipanema, para que alunos 
do ensino fundamental e médio realizassem, diariamente, a limpeza das salas de aula 
por ausência de funcionários. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral verificou que o número atual de funcionários 
de limpeza é suficiente para as necessidades da escola. Assim, não haveria 
necessidade dos alunos complementarem esse serviço, confirmando o caráter 
estritamente educativo da medida. Na pesquisa realizada com os alunos, observou-se 
que cada aluno realiza a tarefa de arrumar as mesas e cadeiras da sala, somente 
uma vez por mês, e após as aulas, o que não compromete seu aproveitamento 
escolar. Tampouco há ameaças à sua integridade física, dada a natureza leve da 
limpeza realizada. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado em 25/07/2005. 
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040/002935/2005 
OBJETO: Denúncia, oriunda do Gabinete do Vereador Dr. Carlos Eduardo - CMRJ, 
sobre diversos eventos, em particular, da utilização inadequada de cartões de crédito 
de responsabilidade do Município, para o pagamento de gastos pessoais do "staff" da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: A análise dos processos de liquidação, realizada pela 4ª IGE, 
durante a Inspeção Ordinária junto à SMS, revelou que se tratava de faturas 
referentes ao fornecimento, para o órgão, de cartelas do sistema refeição-convênio 
(Valetik refeição), apresentadas pela empresa BB Administradora de Cartões de 
Crédito Ltda., a contratação estava regulada pelo Termo Aditivo nº 852/03 
(40/5134/2003), ao Contrato nº 15/03 (005/5097/2003, arquivado em 08/11/2004), 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Administração e a BB Administradora de 
Cartões de Crédito Ltda. . 
OBSERVAÇÃO: Denúncia verificada improcedente. 
 
040/002335/2005 
ASSUNTO: Denúncia, apresentada por meio de "Recurso administrativo hierárquico", 
pela empresa Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. em virtude de sua 
desclassificação em procedimento de seleção, por dispensa de licitação, para o 
fornecimento de surfactante pulmonar 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral sugeriu a baixa em diligência com o intuito de 
que o órgão usufrui-se da ampla defesa e do contraditório. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/12/2005. 
 
040/001238/2005 
ASSUNTO: Irregularidades no Contrato nº 318/2003 entre a COMLURB e a Júlio 
Simões 
COMENTÁRIOS: Através da Resolução nº 292/2005, foi designado equipe técnica da 
6ª IGE para realizar Inspeção Extraordinária encarregada de proceder ao exame, em 
conjunto, das matérias constantes dos processos nº's 40/1170/2005 e 40/1238/2005 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/10/2005. 
 
040/001082/2005 
ASSUNTO: Matéria veiculada pela imprensa dando conta que a E.M. Leitão da Cunha 
estaria com algumas turmas tendo aulas no refeitório por causa do alagamento das 
salas de 3a. série e do jardim de infância, causado pelas chuvas e que, 
conseqüentemente, o almoço estaria suspenso, sendo servido aos alunos apenas o 
lanche emergencial. A 3a. Inspetoria Geral compareceu à referida escola, a qual faz 
parte da Rede Municipal de Ensino - SME, para verificar o assunto em questão. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
ASSUNTO: Denúncia veiculada pelo Jornal RJTV, da Rede Globo em 11/11/2005 e 
no Jornal O Globo em 15/11/2005, acerca de possíveis irregularidades no Abrigo 
Cristo Redentor, ligado a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu através do Memorando no. 130/2005 a 
verificação in loco dos fatos apontados. Tal sugestão foi autorizada pelo Exmo. Sr. 
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Presidente deste Tribunal, sendo emitido o Ofício no. TCM/SCE/370/2005, de 
21/11/2005. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 
7.7.2. CONSULTAS 

      
CMR/003408/2005 
ASSUNTO: Consulta por parte Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sobre a inclusão 
das transferências decorrentes da repartição da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE), no cálculo do limite legal estabelecido na Emenda nº 25, 
de 14/02/2000. 
COMENTÁRIOS: Considerando que o art. 29-A da Constituição Federal continua 
definindo como componentes da base de cálculo, as transferências previstas no art. 
159, que contempla a CIDE, é cabível a inclusão dos repasses da Contribuição na 
apuração do limite. 
DECISÃO: Em Sessão de 20/06/2005, esta Corte entendeu que a parcela recebida da 
CIDE,  deve ser incluída no somatório da receita prevista no art. 29-A da Constituição 
Federal. 
 
040/004832/2005 
ASSUNTO: Consulta formulada pelo gestor do prédio situado à Rua Visconde de 
Inhaúma nº 39, Centro - Rio de Janeiro-RJ, denominado "Palácio dos Esportes", 
acerca dos diversos contratos de comodato firmados entre a Prefeitura do Rio de 
Janeiro, através da Fundação Rio-Esportes, e as associações, federações e 
confederações esportivas. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral após analisar a matéria identifica que o 
consultante não se encontra entre os legalmente habilitados para o ato, sugerindo que 
a matéria seja tratada como denúncia e ofertada à SMEL para o contraditório e a 
ampla defesa. 
DECISÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002066/2005 
ASSUNTO: Solicitação do Exmo. Sr. Vereador Rubens Andrade, através do Ofício nº 
395/05, a respeito dos valores comercializados pela PCRJ, relativo a vários itens. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral apurou os seguintes valores: Custo de R$ 
69,00 por m2 de pavimentação, de R$ 104,00 por m2 de alambrado, de R$ 99,00 por 
ponto de luz, de R$ 890,00  por m2 de construção de creche, de R$ 16,00 por m2 de 
sistema de drenagem, de R$ 118,00 por tonelada de massa asfáltica e de R$ 0,37 por 
tonelada x Km de transporte. 
OBSERVAÇÃO: As informações foram remetidas por meio do Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/00201/2005. 
 
A PROCESSAR 
ASSUNTO: Solicitação de informações pelo Conselho de Moradores do Condomínio 
Tom Jobim a respeito da realização de supostas obras realizadas pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro no Condomínio Residencial - Portus II -  Bairro da Pavuna. 
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7.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é 
parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o 
fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados. 

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

(...) 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo 
e Executivo e demais entidades referidas no inciso II; 

(...) 

VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal 
ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

Neste ano destacou-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
CMR/005608/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Ivan Moreira, de orientação 
acerca do impacto de determinadas despesas no limite estabelecido no §1º do art.29-
A da Constituição Federal. Foi preliminarmente encaminhado à CAD, devido à sua 
competência para aferir o cumprimento dos limites legais. 
COMENTÁRIOS: Foi orientado que,  para os fins do §1º do art. 29-A da Constituição 
Federal, as diferenças remuneratórias correspondentes aos exercícios anteriores ao 
previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 25/2000 não devem ser consideradas 
. 
CMR/003941/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmº Sr Vereador Edson Santos, de realização 
de Inspeção Extraordinária para análise de Contrato celebrado entre o Município do 
Rio de Janeiro e o Conselho das Instituições de Ensino Superior da Zona Oeste - 
CIEZO, objeto de matéria jornalística veiculada pelo Jornal O Dia, edição de 
10/09/2004.   
COMENTÁRIOS: A Inspeção Ordinária realizada pela 4ª  Inspetoria Geral teve por 
objeto o acompanhamento da execução da gestão administrativa do Parque Público 
Cidade das Crianças Leonel Brizola, tendo sido remetido cópia do relatório à augusta 
Casa de Leis por meio do ofício nº TCM/GPA/SES/037/02388A, de 16/06/2005. 
 
040/005504/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Cristiane Brasil, 
encaminhada pela Câmara Municipal, de informações acerca de Inspeções realizadas 
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no Programa Rio Dignidade da Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI e no 
Abrigo Cristo Redentor. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005453/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Patrícia Amorim, 
encaminhada pela Câmara Municipal, de cópia do contrato de concessão de uso do 
Complexo Marina da Glória, termos aditivos e pareceres deste Tribunal de Contas. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral juntou cópias dos votos e do Contrato nº 
1713/96 entre o Município e a Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia 
S.A., integrante do processo 40/003490/1997, com vigência de 10 anos e sem 
aditivos, tendo sido remetidos por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00426, de 
08/12/2005. 
 
040/004833/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída pela Resolução n° 997/2005 da Câmara Municipal do RJ, Sr. 
Vereador Luiz Antonio Guaraná, por meio do Ofício CPI 997/2005 nº 101/05, em 
atendimento a proposição da ilustre Senhora Vereadora Aspásia Camargo, de que 
sejam enviadas cópias das respostas da Secretaria Municipal de Saúde acerca da 
Inspeção Especial nos Hospitais da Rede Municipal de Saúde, bem como da Auditoria 
do Programa de Saúde Mental, realizadas em 2004, processadas nesta Corte sob os 
nº 40/685/2005 e 40/1549/05, respectivamente. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES 357, de 26/10/2005. 
 
040/004794/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal, da relação de creches conveniadas com o 
Município do Rio de Janeiro.  
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/0386, de 10/11/2005. 
 
040/004596/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca da 
Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, relativa a o exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/341, de 
20/10/2005. 
 
040/004595/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca da 
Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, relativa a o exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/349, de 
25/10/2005.  
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040/004594/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca da 
Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, relativa a o exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/342, de 
20/10/2005. 
 
040/004593/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca da 
Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, relativa a o exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/365, de 
08/11/2005. 
 
040/004592/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca da 
Prestação de Contas do Exmo Sr. Prefeito, relativa a o exercício de 2004. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/343, de 
20/10/2005. 
 
040/004591/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal,  de informações adicionais sobre a compra de 
gêneros alimentícios para órgãos da administração municipal - Concorrência SMA nº 
02/20005, com 5 indagações específicas, e posteriormente nova solicitação com 
outras 3 indagações. 
COMENTÁRIOS:As primeiras 5 indagações foram respondidas pela 1ª Inspetoria 
Geral   e nova solicitação foi efetuada, com outras 3 indagações, cujos temas 
originaram a necessidade de nova verificação in loco. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004508/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rubens Andrade - CMRJ, de 
que seja realizada nova Inspeção nos Hospitais Municipais Miguel Couto, Souza 
Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Paulino Werneck e de Reabilitação. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral informou que a Inspeção ordinária 
originalmente realizada junto às citadas unidades (40/0685/2005), foi baixada em 
diligência pelo Plenário desta Corte, na sessão de 30/03/2005, nos termos do voto do 
Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Antônio Carlos Flores de Moraes, a fim de que a 
Secretaria Municipal de Saúde prestasse os esclarecimentos necessários, e ponderou 
quanto a oportunidade de encaminhamento das respostas ofertadas pela SMS ao Sr. 
Vereador e a inclusão de das citadas unidades no plano de inspeções ordinárias para 
o exercício de 2006. Informações remetidas por meio do Ofício no  
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TCM/GPA/SCP/00344, de 20/10/2005. 
 
040/003968/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Edson Santos, de  
realização de Inspeção Extraordinária nos editais, contratos e aditivos relacionados ao 
uso e exploração do Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu  informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/294/2005, de 08.09.2005. Encaminhada cópia 
do Relatório de Inspeção Ordinária realizada em maio/2004 no RIOCENTRO, 
ressaltando que, em junho do corrente ano, foi concluída nova Inspeção Ordinária 
naquela entidade, encontrando-se o correspondente Relatório em fase de elaboração, 
cuja cópia será oportunamente remetida à CMRJ. 
 
040/003706/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Dr. Carlos Eduardo, de que 
haja a apuração dos fatos constantes no relatório de visita realizada à Clínica de 
Repouso Santa Edwiges. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00297, de 09/11/2005. 
 
040/003641/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa, de 
informações acerca dos pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de 
Educação - SME, através do P.T. no. 16.01.12.365.0059.2306, exercício de 2005, às 
creches comunitárias, confessionais e filantrópicas, bem como as ONGs fornecedoras 
de mão de obra às creches municipais. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/284, de 18/08/2005. 
 
040/003578/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Fernando Gusmão, de 
informações acerca da avaliação das empreiteiras que fizeram obras para a Prefeitura 
do Rio de Janeiro ao longo dos anos de 1999 e 2005 até a presente data, 
especificando quais foram as empresas, obras e valores. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/00286, de 22/08/2005. 
 
040/002943/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Dr. Carlos Eduardo, de que 
haja a apuração dos fatos constantes no relatório de visita realizada à Clínica 
Psiquiátrica Amendoeiras, em virtude de denúncia enviada por correio eletrônico - 
4a.IGE. 
OBSERVAÇÃO: Em virtude da competência para fiscalização dos recursos do SUS, o 
material foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas 
da União. 
 
040/002935/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlos Eduardo de 
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averiguação quanto a diversos eventos, em particular, da utilização inadequada de 
cartões de crédito de responsabilidade do Município, para o pagamento de gastos 
pessoais do "staff" da Secretaria Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral colheu as informações junto ao órgão, tendo 
sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/333, de 17/10/2005. 
 
040/002653/2005 
ASSUNTO: Solicitação de informações, formulada pelo Exmo Sr Vereador Dr. Carlos 
Eduardo, acerca da legitimidade do procedimento de contratação da empresa Savior 
Medical Service Ltda para prestação de serviços de locação de ambulâncias do tipo 
UTI móvel para atendimento no Sambódromo, durante o desfile de carnaval realizado 
nos dias 04, 05, 06, 07 e 12 de fevereiro de 2005, no valor de R$ 49.000,00, por 
dispensa de licitação com base na lei 8666/93, art. 24, inc. IV, bem como se esta 
forma de contratação atendeu aos interesses da população. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia da decisão à augusta Casa de Leis - na Sessão de 
19/12/2005. 
 
040/002621/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Edson Santos, encaminhada 
através do Ofício GP nº 7-765, de 08.06.2005, de envio de cópia do contrato de 
exploração da Marina da Glória, bem como de qualquer estudo sobre sua renovação. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do ofício nº TCM/GPA/SCP/230, de 01/07/2005. 
 
040/002602/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Eliomar Coelho, de 
informações visando obter os seguintes esclarecimentos: se a PGM procedeu à 
inscrição em Dívida Ativa, para cobrança executiva, dos valores devidos pelas 
empresas PGF Camacho Distribuidora, Merkal Alimentos Ltda. e Frigorífico Calombé 
Ind. e Com., na ordem de R$ 33.634,70;  R$ 855.083,16 e R$ 357.549,81, 
respectivamente (decisão proferida no processo 40/7991/1999), e sobre as 
providências adotadas para a devolução dessas quantias aos cofres públicos 
municipais;  se as empresas Comercial Milano Ltda e Frigorífico Calombé têm seus 
contratos de fornecimento com a PCRJ assinados pelo mesmo representante.  
Requerido detalhamento acerca da verificação "in loco" realizada na SMA referente à 
concorrência nº 02/05.   
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/253, de 21/07/2005. 
 
040/002344/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada através do Ofício GP no. 77.718, de 24/05/2005, para a realização de 
Inspeção Extraordinária nos convênios celebrados entre a Secretaria Municipal de 
Educação - SME e diversas ONGS. 
DECISÃO: Pela realização de Inspeção Extraordinária - Sessão de 26/09/05. 
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040/002210/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr.  Vereador João Cabral, através do 
Ofício GVJC nº 78, de 17/05/05, acerca da existência de direito à aposentadoria 
especial daqueles servidores que exercem as funções de Diretor de Escola, Diretor 
Adjunto e Coordenador Pedagógico.  
COMENTÁRIOS:A 5ª IGE descreveu a evolução legislativa relativa ao instituto da 
aposentadoria especial e de sua interpretação administrativa, concluindo pela 
impossibilidade de aposentadoria especial para os servidores que exercem as 
atividades de Diretor de Escola, Diretor Adjunto e Coordenador Pedagógico, tendo a 
informação sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00197, de 07/06/2005. 
OBSERVAÇÃO: Apenas os professores regentes de turma na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio detêm direito à aposentadoria especial. 
 
040/002186/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
encaminhada pela Câmara Municipal, de informações adicionais sobre a compra de 
gêneros alimentícios para órgãos da administração municipal - Concorrência SMA nº 
02/20005. 
COMENTÁRIOS: Foi efetuada uma verificação “in loco”, pela 1ª Inspetoria Geral. 
DECISÃO:O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/10/2005. 
 
040/002052/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rubens Andrade, através do 
Ofício GVRA nº 396, de 11/05/05, de averiguação quanto a supostas irregularidades 
no âmbito da Fundação Rio-Zoo. 
DECISÃO: Pelo conhecimento da denúncia com recomendações na Sessão de 
12/12/2005. 
 
040/001474/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Edson Santos, de realização 
de Inspeção Extraordinária objetivando analisar, detalhadamente, 12 (doze) itens 
relacionados com o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - 
FUNPREVI e com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento propôs o 
encaminhamento de cópia de relatórios anteriores que poderiam, em princípio, 
atender a solicitação da CMRJ, com exceção de item atribuído à 5ª IGE. As 
informações foram  remetidas por meio dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/00183, de 
30/05/05, e 241, de 07/07/05. 
 
040/001474/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Edson Santos, de Inspeção 
Extraordinária, objetivando analisar assuntos concernentes ao FUNPREVI e ao FASS. 
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE informou o número de aposentados, pensionistas e os 
benefícios pagos, ano a ano, com recursos do FUNPREVI. Anexou a relação com o 
quantitativo de aposentados, tendo as informações sido remetidas por meio dos 
Ofícios nº TCM/GPA/SPC/00183 e 241, de 30.05.2005 e 07/07/2005, 
respectivamente. 
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040/001375/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jerominho, através do Ofício 
GP-7-531, de 07/04/05, da planilha de custos referente a tarifa intramunicipal de 
ônibus. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/00128, de 19/04/2005 e 242, de 11/07/2005. 
 
040/001318/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador S. Ferraz, através do Ofício 
GP nº 7-517, de 05/04/05, da planilha de custos relativa ao pedágio da Linha Amarela. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/00148, de 03/05/2005 e 231, de 01/07/2005. 
 
040/001092/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmª Srª. Vereadora Aspásia Camargo da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de informações acerca dos estudos realizados 
sobre a situação do Sistema Municipal de Saúde.   
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas, tendo 
sido remetidas por meio do Ofício nº  TCM/GPA/PRES/0077, de 22/03/2005. 
 
040/001062/2005 
ASSUNTO: Solicitação de cópia dos relatórios e análises da execução orçamentária 
dos exercícios de 2003 e 2004, bem como de informações sobre o montante de 
recursos financeiros despendidos, por fonte, em  relação ao Fundo Municipal de 
Saúde. 
COMENTÁRIOS: Anexamos cópia dos Relatórios de Execução Orçamentária,  de 
trechos relacionados constantes do relatório do CAD resultante do exame das Contas 
do Exmo. Sr. Prefeito, do Parecer Prévio, bem como dos relatórios elaborados para 
atendimento dos quesitos específicos da solicitação, constantes dos itens "a", "b", "c", 
"d", "e" , "i" e "j". 
OBSERVAÇÃO: Após a análise da CAD, este processo foi encaminhado à 4ª IGE 
para complementar as informações. 
 
 
7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

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

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

 
      
040/006634/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3º Promotoria de Justiça da Cidadania -Capital, 
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de cópia dos pareceres técnicos elaborados pelo corpo instrutivo que eventualmente 
instruam os processos 40/0514/02, 40/2332/00 e 40/3964/02 e do apenso 40/1544/00. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/412, de 28/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como das peças 
solicitadas. 
 
040/006107/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações com vistas a instruir o Procedimento Preparatório n.º 
1632/03, que apura irregularidades na dispensa de licitações - Secretaria de Saúde e 
Empresa EFON Engenharia. O MPRJ indaga se foram detectadas irregularidades nas 
dispensas de licitação dos contratos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/408, de 25/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como de todos os 
contratos celebrados com a EFON Engenharia analisados por esta Corte. 
 
040/006024/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
de cópias do Processo 040/6539/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/407, de 24/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento. 
 
040/005762/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada através do ofício nº 3ª PJCID/653/04, de informação sobre a apreciação 
do convênio celebrado entre o Município e o Estado do Rio de Janeiro, pelo qual 
aquele se compromete a assumir o custeio da Linha 4 do Metrô, com remessa de 
cópia das análises eventualmente elaboradas pelo corpo técnico e da decisão do 
Plenário. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/PRES/0061, de 08.02.2005, e 
complementando informações anteriormente prestadas por meio do ofício nº 
TCM/GPA/SCP/226/2004, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª 
IGE/SCE, bem como dos documentos referentes à decisão do TCMRJ em face da 
matéria tratada no processo nº 40/3674/2004 . 
 
040/005704/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 10ª Promotoria de Justiça de Cidadania e Defesa 
do Consumidor, de informações acerca da regularidade das majorações de tarifas de 
pedágio praticadas pela LAMSA S/A. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00449, de 21/12/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/005126/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informação acerca da instauração de auditoria referida em reportagem 
do jornal "O Globo", sobre permissão de uso na Quinta da Boa Vista. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral relatou a verificação efetuada no que tange ao 
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Termo de Permissão de Uso nº 12/81/FPA/SMF. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005125/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre a apreciação da dispensa de licitação em favor da 
empresa Savior Medical Service Ltda, referente à contratação de serviço de locação 
de ambulância do tipo "UTI Móvel", para atendimento no Sambódromo durante o 
desfile de carnaval de fevereiro do ano de 2005. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/434, de 13/12/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/004792/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações acerca da apreciação da utilização de aporte público pelo 
Município do Rio de Janeiro, na ocasião da realização da VII Parada Gay em 2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0389, de 10/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004791/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre a existência de procedimentos referente à contratação das 
cantoras Fernanda Abreu e Elza Soares, através da Empresa Estação Rio Consultoria 
e Eventos Ltda, para a apresentação no evento "Show de Encerramento da 8ª Parada 
do Orgulho Gay Rio 2003". 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0387, de 10/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004790/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informação sobre contratação, pela Empresa Municipal de Vigilância, 
de agentes sem concurso público. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00425, de 08/12/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento, bem como de documentos referentes à matéria, sugeridos pela 1ª 
IGE. 
 
040/004789/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações a respeito da existência de procedimento para apuração 
de denúncias enviadas ao Gabinete do Ilustre Sr Vereador Dr. Carlos Eduardo, que 
versam sobre diversos eventos, em particular, da utilização inadequada de cartões de 
crédito de responsabilidade do Município, para o pagamento de gastos pessoais do 
"staff" da Secretaria Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/375, de 09/11/2005, foi 
encaminhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE, bem como do processo 
40/2935/2005. 
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040/004788/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informação acerca da contratação de Advogados, pelo Município, para 
defenderem seus servidores e autoridades em ações judiciais, bem como, se houve 
apreciação dos contratos individualmente formalizados, ao arrepio da Lei 8666/93. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00392, de 17/11/2005 foi 
encaminhada cópia da informação prestada pela 1ª IGE. 
 
040/004787/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 10º 
Centro Regional Capital, de informação acerca da apreciação ou não por esta Corte 
de Contas sobre o repasse de verbas eventualmente devidas pelo Município do Rio 
de Janeiro ao Conselho de Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00414, de 28/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/004785/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de cópia 
dos pareceres técnicos referentes aos contratos e convênios listados no expediente. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0388, de 10/11/2005, foi 
encaminhada cópia do Relatório apresentado pela 3ª IGE. 
 
040/004784/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações e cópia do processo 40/1049/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00401, de 23/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como do processo 
40/1049/2002 e seu apenso nº 3449/2002 (Termo Aditivo nº 11/02). 
 
040/004783/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva,  de 
informações sobre possível apreciação dos convênios celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SMAS e o Lar Daniel Cristovão. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0373, de 08/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004782/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania de informações de processos destinados a apurar a celebração do 
Convênio entre o Município do Rio de Janeiro e o CIESZO . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/400, de 23/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003969/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania, 
encaminhada pelo ofício  nº GPGJ nº 879/05, de 18.04.2005, de encaminhamento do 
relatório do corpo instrutivo do TCMRJ relativo ao processo nº 40/3533/2003, visando 
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instruir o Procedimento Preparatório nº 1654/2003. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00163, de 18/05/2005, foi 
informado que não havia apreciação definitiva por parte do Plenário do TCMRJ. 
 
040/003876/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de remessa de cópia do relatório, voto e decisão plenária sobre a 
colocação de engenhos publicitários pelo Município no Carnaval/2004, em área 
proibida e sem licitação, visando instruir o Procedimento Preparatório PP2349 . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00303, de 19/09/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003875/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª e 6ª Promotoria de Justiça e Cidadania, de 
informações quanto à regularidade em contratos celebrados com a Confederal Rio 
para serviços de vigilância 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio dos Ofícios nº TCM/GPA/PRES/SCP/00295 e 296, ambos de 08/09/2005. 
 
040/003763/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informação sobre andamento do processo 40/001517/2004 referente à 
representação administrativa contra Guilherme Fortes Pereira e Maria Luiza 
Fernandes de Oliveira, com pedido para o acompanhamento do processo (PP 2428). 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00353, de 25/10/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003762/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de cópia 
do processo 40/001.724/2002 . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0355, de 26/10/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/002621/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - 
Cidadania,  de cópia dos pareceres técnicos referentes aos autos do processo nº 
40/5216/2000, bem como esclarecimentos quanto à aprovação das contas referentes 
ao Convênio nº 09/2000. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/290, de 30.08.2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002539/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações acerca da apreciação do Convênio no. 99/03, celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e o Serviço de Assistência Social 
Evangélico - SASE. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0369, de 08/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
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040/002282/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações visando instruir o Procedimento Preparatório nº 3451, acerca de 
procedimento fiscalizatório quanto a pagamentos indevidos às empresas Fresenius 
Medical Care Ltda. e Baxter Hospitalar Ltda.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00214, de 16/06/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002281/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva,  de 
informações sobre a existência de procedimento destinado a investigar a contratação 
da LIESA para a realização do desfile das escolas de samba do grupo especial e do 
desfile das escolas campeãs referentes ao Carnaval  de 1999, remetendo, em caso 
positivo, cópia de parecer do corpo instrutivo. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00205, de 08/06/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001703/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça da Cidadania, visando 
instruir o Procedimento Preparatório nº 2501, de cópia integral do processo nº  
40/003822/2002.   
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00147, de 03/05/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001699/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Defesa da Cidadania, de 
informações visando instruir o Inquérito Civil Público nº 3343, acerca da existência de 
análise, por parte do corpo técnico deste Tribunal, a respeito de contratações sem 
licitação realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de 
medicamentos e insumos.   
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00149, de 03/05/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001571/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações visando instruir o Inquérito Civil Público nº 1742, acerca da 
instrução do termo aditivo do contrato n.º 10288, registrado no sistema FINCON como 
termo aditivo n.º 001/02 ao contrato n.º 8665/01.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00164, de 17/05/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001560/2004 
ASSUNTO: Solicitação por parte da Procuradoria Regional da República - 2º Região, 
de  informações sobre a apreciação da Prestação de contas do Exmo Sr.Prefeito, 
relativa ao exercício de 2003, a ocorrência de irregularidade na aplicação de verbas 
federais e o atendimento de recomendações desta Corte. 
COMENTÁRIOS: A CAD informou a emissão de parecer prévio favorável e que o 
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exame das Contas não revelou má utilização, desvio, apropriação indevida, 
superfaturamento ou corrupção na aplicação das verbas destinadas ao SUS na 
Cidade do Rio de Janeiro, bem como sobre o atendimento, ou não das 
recomendações, inclusive inserindo cópias. 
 
040/001558/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, no sentido de que seja instaurado procedimento para  verificar se o preço 
acordado e pago foi compatível com o mercado, referente ao Inquérito Cível nº 574 
que apura notícia veiculada em jornal acerca do aumento da cota de combustível, da 
distribuição de notebooks e dos novos celulares para os vereadores do RJ. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral informa que o MP não se encontra entre os 
legitimados para solicitar inspeções ao TCMRJ e submete ao Plenário que o 
expediente seja recebido como denúncia e enviado à CMRJ para o exercício do 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/001210/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, das seguintes informações: se houve repasse de verba do fundo rotativo 
nas hipóteses de ausência  ou atraso nas prestações de contas; discriminar, por 
hospital, os prejuízos causados aos cofres públicos, ante a aquisição de 
medicamentos por valores superiores aos existentes no Registro de Preços; e 
informar se a SMS rejeitou alguma prestação de contas destes hospitais. . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00273, de 09/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001210/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia do relatório da Inspeção Especial realizada nos Hospitais 
Municipais do Andaraí, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Lourenço Jorge, 
Paulino Werneck, Reabilitação e Cardoso Fontes, com o objetivo de apurar o 
apontado no relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro, constante do processo nº CMRJ - 03259/2004, encaminhado através da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/0098, de 08/04/2005 foi 
encaminhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
040/001149/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, 
encaminhada pelo ofício GPGJ nº 747/05, de informações sobre a constatação de 
prejuízos ao erário nos processos 40/16458/98 e 40/5846/99, bem como de cópia dos 
votos finais, visando a instruir o Procedimento Preparatório nº 2052/04. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00090/2005, de 04/04/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001148/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
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Cidadania do Núcleo Capital, para  realização de inspeção extraordinária nos 
contratos de fornecimento de alimentação para os hospitais deste Município, com 
fundamento nas notícias de irregularidades, inclusive no que concerne ao preço 
ajustado, trazidas a conhecimento do Judiciário pelo próprio Município em ação civil 
pública ajuizada na 10ª Vara de Fazenda Pública (cópia da inicial anexa ao processo), 
tudo isso com vistas à instrução do Inquérito Civil n.º 2985/2004 por parte do MP. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00390, de10/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001147/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania- da 
Capital, de informação acerca da diligência do processo 40/4366/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/00140, de 28/04/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/001145/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça e Cidadania, de 
informações acerca de recursos orçados pelo Município do Rio de Janeiro para os 
Conselhos Municipal e Distrital de Saúde.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/0086, de 29/03/2005 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001000/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro, de cópia do relatório da Inspeção Especial realizada nos Hospitais Municipais 
do Andaraí, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Lourenço Jorge, Paulino 
Werneck, Reabilitação e Cardoso Fontes, com o objetivo de apurar o apontado no 
relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, constante 
do processo nº CMRJ - 03259/2004, encaminhado através da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício TCM/GPA/SCP/0065, de 14/03/2005 foi 
encaminhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
A PROCESSAR 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva,  de 
informações sobre repasse de verbas ao Conselho Municipal de Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/414, de 28/11/2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento e 4ª IGE. 
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7.10. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Dentre os processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano, 
destacamos os seguintes: 
      
007/040023/2001 
OBJETO: Aposentadoria e Fixação de Proventos 
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE, após à PGM ter fixado a interpretação governamental acerca do 
§2º do artigo 3º da EC nº 20/98, no sentido da impossibilidade do cômputo do tempo laborado 
após sua vigência para progressão da proporcionalidade dos proventos, considerando a não-
apreciação da matéria pelo Judiciário e adotando o princípio da cautela, opinou pela 
legalidade dos atos. 
DECISÃO:  Pelo reconhecimento da legalidade dos atos para fins de registro, na Sessão de 
08/06/2005. 
 
005/506204/2004 
OBJETO: Concessão de pensão por morte de servidor. 
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE informou que, na concessão do benefício, não foram observadas 
as novas regras, estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 41/03 e pela Lei Federal nº 
10.887/04, para o cálculo dos proventos de pensões por morte de servidores, razão pela qual 
sugeriu diligência, com o fito de que o PREVI-RIO esclarecesse a questão detectada. 
OBSERVAÇÕES: A EC nº 41/03 alterou vários dispositivos constitucionais que regulam as 
concessões de aposentadorias e pensões, em particular o §7º do art. 40 da Constituição 
Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 10.887/04, estabelecendo um redutor de 30% 
sobre a parcela dos proventos de pensão que exceda a R$ 2.668,15 (teto do Regime Geral 
de Previdência). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/10/2005. 
 
O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão 
apreciados neste ano por mês e por decisão. O GRÁFICO 7 apresenta a 
porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria e pensão. 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês Diligência Legalidade p/ Fins de 
Registro Outros Total

Janeiro 14 70 9 93
Fevereiro 13 188 0 201

Março 22 170 0 192
Abril 12 163 0 175
Maio 4 123 26 153

Junho 6 190 2 198
Julho 9 157 4 170

Agosto 7 252 17 276
Setembro 14 259 9 282
Outubro 18 207 10 235

Novembro 12 211 14 237
Dezembro 24 347 21 392

Total 155 2.337 112 2.604
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Gráfico 6. Aposentadorias e Pensões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO 

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, 
convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ 
determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções 
pertinentes. 
Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste 
ano: 
      
040/006371/2003 
OBJETO: Relatório da terceira visita realizada pela 3a. Inspetoria Geral no mês de 
setembro/2003, em quatro escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino, 
vinculadas à 8a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE (SME). 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante apontou problemas de estrutura das 
unidades escolares visitadas, principalmente na E.M. Pedro Moacyr. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/02/2005. 
 
040/006286/2004 
OBJETO: Contrato nº 180/2004, celebrado entre a PGM e CNS Nacional de Serviços 
Ltda., visando a prestação de serviços de recepção e atendimento na PGM. 
COMENTÁRIOS: A análise promovida pela 1ª IGE destacou:  ausência de previsão 
de atendimento ao Decreto nº 19381/01, acerca da contratação de ex-ocupantes de 
cargos em comissão ou de confiança; exigência de mais de um atestado de 
capacidade técnica;  obrigatoriedade do oferecimento dos documentos mencionados 
na Portaria nº 24/94 do Ministério do Trabalho; exigência de atendimento aos trâmites 
da Deliberação CODESP nº 038 e alterações;  possível utilização irregular dos 

Outros
4%

Diligência
6%

Legalidade p/ Fins de 
Registro

90%
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recursos do Fundo Especial da PGM. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/05/2005. 
OBSERVAÇÃO: Determinado o envio de ofício ao Sr. Prefeito dando ciência do inteiro 
teor do relatório e voto, possibilitando-o, se conveniente, enviar mensagem à CMRJ 
alterando a Lei nº 788/85 com o objetivo de ampliar as finalidades do Fundo  Especial 
da PGM. 
 
040/005972/2002 
OBJETO: Convênio nº 07/2002, celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Renda - SMTB e o Instituto de Desenvolvimento Social - IDS, visando a desenvolver e 
implementar programa de reinserção cidadã gerido por egressos penitenciários 
(Agentes da Liberdade), objetivando garantir apoio e condições concretas para o 
desenvolvimento humano, participação comunitária, aumento da empregabilidade e 
retorno à família. 
COMENTÁRIOS: Requeridas informações pela 1ª IGE sobre providências adotadas 
visando o saneamento das irregularidades apontadas na segunda prestação de 
contas do Convênio em referência, bem como o ressarcimento ao Município do saldo 
apurado. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 01/08/2005. 
 
040/005671/2003 
OBJETO: Termo aditivo nº. 162/2003 ao contrato COMLURB nº. 69/2002, objetivando 
a alteração do subitem 2.2 da cláusula segunda do contrato. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor inicialmente contratado, gerando uma 
economia para os cofres públicos na ordem de R$ 287.903,31, promovida pelo 
Termo aditivo nº. 66/2004 (processo 40/4931/2004). 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 26/01/2005. 
OBSERVAÇÃO: O contrato nº. 69/2002, celebrado entre a COMLURB e a Cia 
Paulista de Construções e Comércio, objetiva a operação do Aterro Metropolitano de 
Gramacho. 
 
040/005091/2005 
OBJETO: : Encaminhamento, por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região, 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, de ATA de Audiência com 
declaração de revelia do réu Riocentro S.A., pelo juízo, que embora presente na 
audiência não apresentou defesa. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral manifestou-se por diligência para que o 
Riocentro informe a respeito. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004469/2005 
OBJETO: Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dando ciência à 
esta Corte de Contas do Voto do Exmo. Sr. Cons. Aluísio Gama de Souza e do 
relatório técnico, referentes à Inspeção Ordinária realizada nas obras e serviços de 
engenharia executados pela CEDAE para a construção de esgotamento sanitário na 
Sub-bacia Marina da Glória. 
COMENTÁRIOS: Informado que a CEDAE aditou um dos seus contratos para 
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remanejar parte do coletor tronco da Rua do Passeio, serviço não executado pela  
empresa responsável pelas obras de construção do estacionamento subterrâneo, 
contratadas pela Prefeitura do Rio. Denunciada a execução das instalações em 
desacordo com projeto apresentado à CEDAE para licenciamento da obra e a 
danificação do segmento coletor sob o canteiro da empreiteira, durante a intervenção 
municipal. A SMO encaminhou "habite-se" emitido pela CEDAE do imóvel, na data em 
que foi concluído o pedido de ligação de esgoto sanitário. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004190/2005 
OBJETO: Solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro de informações acerca das prestações de contas relativas ao período de 2000 
a 2004 das verbas destinadas ao Instituto Municipal de Assistência a Saúde Juliano 
Moreira. 
COMENTÁRIOS: A CAD apresentou um resumo das Prestações de Contas de 
Almoxarifado de Farmácia e de Material de Consumo e Permanente, já que não há 
Prestação de Contas de Ordenador individualizada do Instituto  Municipal de 
Assistência a Saúde Juliano Moreira. Sugeriu a manifestação da 4ª IGE, com o intuito 
de se obter maiores informações. 
 
040/003965/2004 
OBJETO: Solicitação de parcelamento do valor a ser recolhido ao Tesouro, definido 
no processo 03/103401/99. 
COMENTÁRIOS: Conforme apurado pela CAD, o valor pendente de devolução aos 
cofres públicos, em dezembro de 2004, foi de R$ 5.381,90. 
DECISÃO: Pelo acolhimento parcial na Sessão de 01/09/2004. 
 
040/003907/2005 
OBJETO: Remessa, por parte da 12ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, de 
cópia dos autos do processo 2004.120.034992-8, execução fiscal, parado há mais de 
um ano, bem como, informa que o processo 2004.120.033633-8 está nas mesmas 
condições e por fim cita o extravio do processo 2001.120.004059-5 fato já informado 
ao TCMRJ em ofício próprio. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral sugeriu diligência para a PGM prestar 
informações sobre a paralisação na execução fiscal e se trouxe prejuízos à 
municipalidade. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/11/2005. 
 
040/003887/2005 
OBJETO: Remessa, por parte da 12ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, de 
cópia dos autos do processo 2004.120.33633-8, processo de execução fiscal, 
paralisado durante um ano, com alerta sobre prescrição e perda de receita. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral  manifestou-se por diligência para a PGM 
prestar informações sobre a paralisação na execução fiscal e se trouxe prejuízos à 
municipalidade. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/10/2005. 
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040/003749/2005 
OBJETO: Remessa, por parte da Promotoria de Justiça junto à 12ª Vara de Fazenda 
Pública da Capital, de cópia dos autos da restauração do processo 
2001.001.1200004059-5, de execução fiscal, certificado pelo cartório daquela Vara 
como extraviado. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral manifestou-se por diligência para a PGM 
prestar informações a respeito. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/10/2005. 
 
040/003748/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Sr. Juiz de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública - 
Comarca da Capital, de informações referentes às medidas tomadas pelo TCMRJ em 
relação ao Ofício SMA nº 088/2004. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/291, de 30.08.2005, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, bem como dos 
documentos que a instruem, a respeito da matéria tratada no Processo nº 
40/1497/2004, instaurado em função do recebimento, nesta Casa de Contas, do 
Ofício nº 088/2004 - SMA. 
 
040/002117/2004 
OBJETO: Relatório da quarta visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 125/03, lavrado com 
o Consórcio Nacional Delta - Recoma, cujo objeto é a execução de obras de 
construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro. Foram verificadas as 
seguintes inconsistências: 1) Apesar dos itens referentes ao aluguel de escoramento 
tubular (ET000741) e a formas de placa de madeirit (ET000650) terem sofrido 
acréscimo significativos no 2º Termo Aditivo, não foi constatada a utilização destes 
itens no local da obra; 2) A análise da 18ª medição revelou inconsistência na 
quantidade medida dos seguintes itens: AD000284, AD000305, AD000306, 
AD000309 e AD000311. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15/08/2005. 
 
040/001924/2004 
OBJETO: Verificação "in loco" da execução do contrato firmado entre a Secretaria 
Municipal de Administração - SMA e a Cooperativa de Serviços Múltiplos Continental 
Ltda. para prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção e 
desinsetização das dependências do CASS e outros, decorrente da Concorrência nº 
02/03. 
COMENTÁRIOS: Dentre as impropriedades constatadas pela 1ª IGE, destacam-se:  
problemas na fase de habilitação, relativos à documentação, e indícios de que a 
contratada seja uma empresa, e não uma cooperativa.  Os esclarecimentos 
apresentados pela jurisdicionada foram insuficientes. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 28/02/2005. 
 
040/001848/2005 
OBJETO: Convênio no.149/2005 entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
Cruzada do Menor objetivando apoio financeiro para complementar valores 
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necessários à manutenção do atendimento educacional e nutricional prestado a 173 
(cento e setenta e três) crianças- analisado pela 3ª IGE. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/09/2005. 
 
040/001723/2004 
OBJETO: Relatório da terceira visita técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral na 
Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
COMENTÁRIOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 72/03, lavrado com a 
Blokos Engenharia Ltda, cujo objeto é a execução de obras de urbanismo, infra-
estrutura e edificação na Comunidade Rio das Pedras. Verificou-se que parte da 
resposta da diligência referente a pontos levantados na 2ª visita não foi considerada 
suficiente. Foi solicitada a apresentação da Licença de Operação de diversas jazidas 
fornecedoras de materiais para as obras. 
DECISÃO: O processo, após a diligência, foi arquivado na Sessão de 08/06/2005. 
 
040/001602/2004 
OBJETO: Contrato nº 25/03, celebrado entre a Empresa Municipal de Informática S/A 
- IPLANRIO e a empresa P&J Sistemas Ltda., visando prestação de suporte técnico 
de 125 licenças adquiridas, bem como o fornecimento de 125 licenças do software 
Metaframe -XPE. 
COMENTÁRIOS: A análise promovida pela 1ª IGE destacou:  inexistência de 
cláusulas no contrato obrigatórias pela legislação vigente;  incremento do valor 
contratado em dólar;  necessidade de esclarecimentos quanto à autenticidade da 
certidão de exclusividade. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/10/2005. 
 
040/001001/2005 
OBJETO: Solicitação, por parte do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro - CREMERJ, de cópia do relatório da Inspeção Especial realizada nos 
Hospitais Municipais do Andaraí, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, 
Lourenço Jorge, Paulino Werneck, Reabilitação e Cardoso Fontes, com o objetivo de 
apurar o apontado no relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro - CREMERJ, constante do processo nº CMRJ - 03259/2004, encaminhado 
através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS:  A 4ª IGE providenciou cópia integral do relatório solicitado, que foi 
remetido ao Ministério Público através do ofício nº  TCM/GPA/PRES/0087, de 
31/03/2005. 
 
040/000608/2004 
OBJETO: 1º Termo aditivo nº. 05/2004 ao contrato nº. 55/2003 da RIOURBE, 
objetivando a alteração do "caput" da cláusula terceira do Contrato. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor inicialmente contratado, gerando uma 
economia para os cofres públicos na ordem de R$ 3.854,19, promovida pelo 3º 
Termo aditivo de Rerratificação Nº. 162/2004 ao contrato Nº 55/2003 (processo 
40/4544/2004). 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 09/03/2005. 
OBSERVAÇÃO: O contrato nº. 55/2003, celebrado entre a RIOURBE e a Engesul 
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Construções e Projetos Ltda, objetiva a execução de obras de manutenção corretiva e 
preventiva no Hospital Municipal de Ipanema. 
 
040/000489/2004 
1º TERMO ADITIVO Nº 139/2003 ao CONTRATO Nº 128/2003 da RIO-ZOO. 
OBJETO: Alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira do Contrato 
e modificação do cronograma físico-financeiro. 
COMENTÁRIOS:Tendo sido submetido ao Plenário após a análise da 7ª Inspetoria, 
foi determinada uma redução no valor inicialmente contratado, gerando uma 
economia para os cofres públicos na ordem de R$ 953,13, promovida pelo termo 
aditivo em epígrafe. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/08/2005. 
 
013/21000071/2001 
OBJETO:Trata da  Prestação de Contas  da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Emprego - SMTE,  relativa ao exercício de 2000, examinada pela Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 19/12/2005. 
 
003/106561/2001 
OBJETO: Trata da Prestação de Contas da Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU, relativa ao  Exercício de 2000,  examinada pela 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. 
DECISÃO:Pela notificação do responsável - Sessão de 24/10/2005. 
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8. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na 
informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e 
na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional. 
 
8.1. INFORMÁTICA 

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, 
supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle 
do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados 
disponibilizados 
Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, 
voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas 
tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da 
realidade dos fatos. No ano de 2005 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
8.1.1. DESTAQUES DO ANO 

Principais Destaques 
• Participação na elaboração do projeto PROMOEX 
• Ampliação dos pontos da rede local de computadores TCMRJ 
• Contratação de serviços para implantação de rede elétrica independente para 

ambiente computacional 
• Contratação de serviços para a construção da sala-cofre, visando hospedar os 

equipamentos servidores da rede de computadores do TCMRJ 
• Apoio técnico na implantação do sistema de segurança física do TCMRJ 
• Adoção de software livre para o ambiente de correio eletrônico, com a migração das 

contas de email do Lotus Notes para o RioMail (ambiente disponibilizado pela 
equipe IPLANRIO). 

• Ampliação e modernização do nosso parque computacional. Foram instaladas mais 
110 estações de trabalho, 10 impressoras lasers coloridas e 16 impressoras laser 
monocromáticas. 

• Desenvolvimento de projeto básico para a digitalização dos processos TCMRJ 
 
Outros destaques: 
• Participação na licitação corporativa IPLANRIO para contratação de software anti-

vírus, bem como da contratação do circuito de dados; 
• Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ; 
• Participação de Inspeções junto com o Controle Externo. 
·  
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8.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas 
própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de 
gerenciamento de informações do TCMRJ. 
 
Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão: 
• SCP - Sistema de Controle de Processos 
• SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 
• TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do 

TCMRJ. 
• SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos 
• Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
• SCBM - Sistema de Consulta aos Bens Móveis 
• SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• Sistema de Contabilidade TCMRJ 
• Sistema Mala Direta TCMRJ 
• SED - Sistema Estatístico de Dados 
 
 
8.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

Suporte Técnico  (Apoio Operacional e Hardware) 
A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste exercício, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos: 
 
Hardware: 1.530 chamados (56,7%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos, retirada de equipamentos. 
 
Apoio à sistemas: 409 chamados (15,2%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ e/ou IPLANRIO. 
 
Rede e compartilhamento: 336 chamados (12,5%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à outros softwares e aplicativos: 236 chamados (8,7%) 
Apoio na operação de outros softwares utilizados no TCMRJ; 
 
Gerenciamento de usuários: 187 chamados (6,9%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
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Dentre os chamados fechados, 1.816 (67,3%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 334 (12,4%) no dia seguinte, 368 (13,6%) em até 1 
semana e 180 (6,7%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do exercício, 
existia um saldo de 68  chamados ainda não concluídos sendo 52 chamados 
repassados a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos de 
informática. 
 
Banco de Dados 
• Manutenção do servidor de banco de dados. 
 
Administração de Rede 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 
• Instalação de novos microcomputadores e impressoras laser. 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet 
 
 
8.1.4. INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

040/006449/2002 
Contrato 48/2002 - Firmado entre a SMF e a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. - 
Formalização da contratação de serviços pela subcontratante, com base na Cláusula 
Primeira do Contrato Corporativo n° 026/2001. 
 
040/003671/2004, 040/003672/2004 
Contrato 50/2004 - Firmado entre a RIOURBE e as empresas Itautec Phico 
(040/3671/2004) e Positivo Informática (040/3672/2004), com interveniência da 
IplanRIO -Aquisição de Equipamentos de Informática. 
 
040/003375/2005 
Edital de Concorrência 04/2005 da CET-RIO para prestação de serviços de 
implantação, remanejamento, retirada, emergência e apoio às atividades de operação 
e manutenção dos equipamentos e da sinalização do Centro de Controle de Tráfego - 
CTA, no Município do Rio de Janeiro. 
 
040/003289/2004 
Contrato firmado entre a CMRJ e a empresa WJ Tecnologia Ltda. para prestação de 
serviços de consultoria, desenvolvimento e administração da plataforma Lotus Notes 
(retorno de diligência). 
 
040/003063/2004 
Celebração de contrato entre o TCMRJ e SERPRO para acesso a Rede Serpro de 
Comunicações. 
 
040/002267/2002 
Termo de adesão no. 24/2002 - Firmado entre a SME e a Oracle do Brasil Sistemas 
Ltda. - Formalização da contratação de serviços pela subcontratante, com base na 
Cláusula Primeira do Contrato Corporativo IPLANRIO n° 026/2001. 
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040/001921/2005 
Terceiro termo aditivo nº 03/2005 ao contrato nº 05/2003 - celebrado em 21/03/2005 
entre o órgão EMAG (Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A) e Investiplan 
Computadores e Sistemas Ltda. 
 
040/001454/2003 
Contrato firmado entre a SMEL e a empresa Compaq Computer do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda. para aquisição de microcomputadores via inexigibilidade de licitação. 
 
040/001025/2004 
Contrato 194/2004 - Firmado entre a SMF e a Simpress Indústria Comércio e Locação 
de Sistemas de Impressão Ltda, com interveniência da IplanRIO - Locação de 25 
máquinas multifuncionais por 12 meses. 
 
040/000656/2005 
Contrato nº40/04 - Firmado entre SMU e New Power Teleinformática Ltda , para 
prestação de serviços de manutenção corretiva e assistência técnica emergencial on 
site. 
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8.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para 
a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação 
e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e 
mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do 
TCMRJ e a manutenção de um site na Internet. 
Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha 
trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 
A Revista do Tribunal é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. 
Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de 
juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do 
País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle 
Externo e da Administração Pública. 
O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. 
No seu site, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br, podem ser obtidas, entre outras, 
informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas on-
line de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões 
plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios 
de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, 
disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e 
consultas de interesse do cidadão carioca, tais como: 
      
• Auditoria Ambiental - Apresenta legislação, artigos, notícias, links, livros e eventos 

sobre Auditoria Ambiental. 
• Parecer Prévio - Exercício de 2003 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.tcm.rj.gov.br/
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nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
• Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa - O TCMRJ, valorizando o 

princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição 
financeira 

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

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

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

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

Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das 
principais publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo 
também a coleção de diários oficiais em CD-ROM. 
 
A Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 
publicações relativas às atividades inerentes ao Controle Externo; além disto, possui 
em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 
1980 (67608 periódicos), de Diários Oficias em CD-ROM (esferas Federal, Estadual e 
Municipal), disponibilizando ainda na homepage, através do Sistema Informa On line, 
todo o seu acervo de legislação atualmente somando um total de 27898 atos 
cadastrados para consulta interna/externa, assim como também  coletâneas 
consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte. 
 
A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto 
de um acervo de mais de 14.000 itens, entre livros, revistas e fitas de vídeo, 
utilizando-se ainda de informações disponíveis em outros Centros de Documentação 
e Informação, assim como na internet. Oferece seu catálogo para consulta pelo 
público interno e externo na “homepage” do TCMRJ, através do sistema “Informa On-
Line”, destacando-se um conjunto de mais de 7.500 artigos de revistas especializadas 
em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo. 
 
A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e 
manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. 
Destacam-se as seguintes: “Revista do TCMRJ”, “TCMRJ EM PAUTA” e “Clipping 
Diário” com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. 
Recentemente, uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros 
no Tribunal, contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 
 
8.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS 

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma 
expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor 
exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão. 
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Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 
      

Fevereiro 
Dia 15 - Retomada dos ensaios do Coral deste Tribunal de Contas, que 
acontecem às terças feiras, das 12h às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 

 

Março 
Dia 17 - Palestra proferida pelo Excelentíssimo  Senhor Reynaldo Barros, 
Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio 
de Janeiro - CREA-RJ, sobre o tema  "Aliança Estratégica em Defesa da 
Sociedade", às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Nesta ocasião foi assinado o Termo  de Cooperação Técnica nº 14 / 2005 entre o 
mencionado Conselho e o Tribunal de Contas. 

 
Dia 30 - Cerimônia de entrega dos certificados aos participantes do curso de 
Aperfeiçoamento de Controle, Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde, 
ministrado pela Fundação Oswaldo Cruz, através de sua  Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP , às 16h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 

 

Abril 
Dia 04 - Início do curso Tributação em Órgãos Públicos, Empresas Públicas e 
Sociedade de Economia Mista do Município do Rio de Janeiro, realizado das 10h 
às 17h, ministrado por instrutores da COAD - Centro de Orientação, Atualização 
e Desenvolvimento Profissional. Participação de 30 ( trinta ) servidores deste 
Tribunal, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Ciclo de Conferências sobre Língua Portuguesa a cargo de membros da 
Academia Brasileira de Letras, realizado nos meses de abril e maio, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Conferencistas : Arnaldo Niskier, Murilo Mello Filho, Evanildo Bechara e Carlos 
Heitor Cony. 

 
Dia 06 - Palestra proferida pelo Excelentíssimo Acadêmico Senhor Arnaldo 
Niskier, sobre o tema " Os Riscos do Lingüicídio", das 14h e 15min. às 16h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia  

 
Dia 19 - Apresentação dos corais do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro e CantoEmCanto, às 12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.  
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Dia 27 - Palestra proferida pelo Excelentíssimo Acadêmico Senhor Murilo Mello 
Filho, sobre o tema " Os Problemas do Nosso Vernáculo", das 14h e 15min. às 
16h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 

Maio 
Dia 04 - Dando continuidade ao "Ciclo de conferências sobre a Língua 
Portuguesa", a cargo de membros da Academia Brasileira de Letras, conferência 
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Acadêmico Evanildo Bechara, sobre o tema 
" O que se entende por correção de linguagem ?", das 14h e 15min. às 16h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 12 - Palestra proferida por membros do Grupo Hsien-Saúde Corporal, 
Senhoras Inês Kuhn e Aguimar Pinheiro e o Senhor Fernando Galvão, sobre o 
tema "A saúde na visão da medicina oriental ", às 15h, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 13 - Início das atividades do Clube de Oratória, sob a supervisão da 
Professora Rogéria Guida, que foram realizadas às sextas-feiras, das 10h às 
12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 18 - Dando continuidade ao "Ciclo de conferências sobre a Língua 
Portuguesa", a cargo de membros da Academia Brasileira de Letras, conferência 
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Acadêmico Carlos Heitor Cony, sobre o 
tema "O povo autor da linguagem", das 14h e 15min. às 16h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 23 - Palestra proferida pelo Ilustríssimo Senhor professor José Hermógenes 
de Andrade Filho, sobre o tema "Yoga, qualidade de vida em suas mãos", às 15h, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 30 - Palestra proferida pela Ilustríssima Senhora Escritora Tânia Zagury, 
sobre o tema "Educar sem culpa, a gênese da ética", às 15h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 

Junho 
Dia 09 - Lançamento do livro " Controle Externo - Estudos e Casos Concretos", 
de autoria do Doutor Silvio Freire de Moraes, Secretário-Geral desta Corte, às 
17h e 30min., no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dias 21, 22 e 23  - Foi realizado o curso " Organizações Não Governamentais - 
Auditoria : A Importância no Controle", ministrado pelo professor Armando Borely, 
de acordo com a programação abaixo, no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 

Dia 21 - das 10h às 17h 
Dias 22 e 23 - das 13h às 17h 
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Dia 28 - Palestra proferida pelos membros da Controladoria Geral do Município, 
pelos  Senhores Lino Martins da Silva, Controlador Geral da CGM, Carlos 
Maurício Bakker, Coordenador da Coordenadoria de Estudos e Sistemas 
Contábeis da CGM  e a Senhora Fátima Rosane Machado Barros, Contadora 
Geral da CGM, bem como os Senhores Flávio Vital de Oliveira Vasco e José 
Paulo de Menezes Júnior, sobre o tema "Apresentação O Novo Sistema Fincon", 
às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 30 - Palestra proferida pelo Ilustríssimo Senhor Marcus Vinícius Freire de 
Araújo, Farmacêutico, sobre o tema "Controle de peso, com qualidade de vida ", 
às 15h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 

Julho 
Dia 28 - Início da 3ª turma do Curso de Oratória, ministrado pela Professora 
Rogéria Guida, realizado às quintas-feiras, das 14h às 16h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia 

 
Gravação em estúdio, do CD do Coral do TCMRJ, das 14h às 19h. 

 

Agosto 
Dia 1º - Palestra proferida pelo Ilustríssimo Senhor Sérgio Besserman Vianna, 
Diretor de Informações Geográficas do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 
Passos, sobre o tema "Favelas Cariocas ", no auditório Conselheiro Luiz Alberto 
Bahia. 

 
Dia 09 - Palestra proferida  pela Exma. Srª Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sobre Emendas, Propostas a CMRJ, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 19 - Seminário " Sistema Tribunais de Contas e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro ", realizado na Escola de Magistratura do Estado do Rio 
de Janeiro - EMERJ, situada na Avenida Erasmo Braga, nº 115 - 4º andar, 
Centro, conforme programação abaixo : 

9:00h - Abertura 
9h30min 

"O Sistema Tribunais de Contas e a realidade do Controle no Brasil " 
Conselheiro Carlos Pinna de Assis 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
Presidente da ATRICON 

11:00h 
Intervalo 

11h:30min 
"Tribunal de Contas e Poder Judiciário no Exercício da  
Função de Controle" 
Conselheiro Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 

13:00h 
Almoço 

14h:30min 
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"Fundamentos do Controle na História Republicana Brasileira " 
Conselheiro Salomão Ribas Júnior 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
Presidente do Instituto Rui Barbosa 

16:00h 
Intervalo 

16h:30min 
"O Impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal na Administração Pública" 
Professor Doutor Luciano Ferraz 
Universidade Federal de Minas Gerais  

 
Dia 24 - III Encontro de Corais da Associação Beneficente dos Amigos do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - ABATERJ, no auditório da 
Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, situada na  
Avenida Erasmo Braga, nº 115 - 4º andar, Centro, com a participação dos Corais 
abaixo : 

• Coral do TCMRJ ; 
• RIVER : 
• ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico ; 
• Vocal Allegro ; 
• Instituto Guanabara ; 
• Coral Canta DETRAN e 
• Coral Felicidade. 

· 

Setembro 
Dia 13 - Apresentação musical dos Corais do TCMRJ e DANOCORO, às 12h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 20 - Palestra Armazém de Dados, preferida pela equipe do Instituto Pereira 
Passos, das 14h às 18h, no auditório do IPP, situado na Rua Gago Coutinho, nº 
52 - Laranjeiras, para servidores desta Corte de Contas. 

 
Dias 22 e 23 - 2º Ciclo de Palestras " O Tribunal de Contas do Município e o Meio 
Ambiente " realizado no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, de acordo com 
a programação abaixo : 

 
22 de setembro ( quinta-feira ) 
10:00h - Café de boas vindas 
10h:15min - Abertura do Evento 

Presidente Thiers Vianna Montebello 
10h:30min - Ética e Meio Ambiente 

Leonardo Boff 
Professor de Ética, Ecologia e Filosofia da Religião da UERJ, agraciado com o Prêmio 
Nobel alternativo em Estocolmo - Right Livelihood Award, em 2001. 

11:00h - Debate 
12:00h - Autógrafos dos livros do Prof. Leonardo Boff. 
12h:30min - Intervalo para almoço 
14h:30min - Licitações Verdes 

Marcelo Sodré 
Procurador do Estado de São Paulo, Professor de Direito da PUC/SP e Assessor Jurídico 
da SMA do Estado de São Paulo. 
Valéria D´Amico 
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Engenheira de Controle de Poluição Ambiental e Coordenadora do Projeto de Licitações 
Sustentáveis do Estado de São Paulo. 
Moderador : Maria Bethânia Villela 
Advogada, Mestre em Direito Ambiental e Assessora do GPA - TCMRJ 

15h:30min - Debate 
16:00h - Encerramento 
 
23 de setembro ( sexta-feira ) 
10h:15min - Abertura 

Carlos Augusto Werneck de Carvalho 
Diretor da Secretaria de Controle Externo - TCMRJ 

10h:30min - Competências do CONOMA e Delegações Legislativas 
Paulo de Bessa Antunes 
Doutor e Mestre em Direito e Professor de Direito Ambiental 

11h:30min - Debate 
12h:30min - Intervalo para almoço 
14:00h - Licenciamento Ambiental Municipal 

Oscar Graça Couto 
Advogado, Professor de Direito Ambiental da PUC/RJ e FGV 
Aspásia Camargo 
Vereadora do Rio de Janeiro e Professora da FGV 
Moderador : Simone de Souza Azevedo 
Inspetora Geral - 2ª IGE - TCMRJ 

15:00h - Debate 
15h:15min - Auditoria Ambiental - Atuação do TCMRJ 
Marta Varela da Silva 

Inspetora Geral - 6ª IGE - TCMRJ 
15h:40min - Encerramento do Evento 
Silvio Freire de Moraes 
Secretário Geral do TCMRJ 

 
Dia 28 - Palestra proferida pelo Magnífico Reitor  Candido Mendes de Almeida, 
sobre o tema " A Democracia Aprofundada ", no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 

 

Outubro 
Dia 20 - Apresentação do Coral do TCMRJ, no Clube de Engenharia, com a 
participação dos Corais do BNDES, Banco Central e Colégio São Vicente. 

 
Dia 25 - O Coral do TCMRJ participou do "7º Encontro de Corais do Sistema 
Firjan", no Auditório Nobre, na Rua Mariz e Barros, nº 678 - Tijuca. Participaram 
também do encontro o Coral do Sistema Firjan, Coral da Petrobrás, Coral 
Catavento - FERLAGOS, Coral Ipiranga e Coral TV Globo.  

 
Dia 28 - O Coral do TCMRJ, participou das festividades que foram realizadas em 
comemoração ao Dia de Servidor Público, no Centro Administrativo São 
Sebastião, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455. 
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Novembro 
Dia 07 - Cerimônia de outorga do "Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal ", a 
personalidades que conferiram relevância e expressão ao Sistema Tribunal de 
Contas, no Plenário Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. 

 
PERSONALIDADES AGRACIADAS 
 
Antonio de Pádua Chagas Freitas "Post Mortem" 
Governador do Estado do Rio de Janeiro 
Representado por Zoe Chagas Freitas 
 
Carlos Ayres de Britto 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
 
Hamilton Carvalhido 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Ivan Moreira 
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
 
Ives Gandra da Silva Martins 
Advogado, Jurista e Professor Emérito da Universidade Mackenzie 
 
Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gallotti 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
 
Paulo Roberto Leite Ventura 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Diretor-Geral da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro 
 
Roberto Benjó 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro 
 
Salomão Antonio Ribas Júnior 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
 
Silvio Freire de Moraes 
Secretário-Geral do Tribunal de Contas do Município do Rio de janeiro 

 
Dia 08 - Participação do Coral do TCMRJ, no I Encontro de Corais do Tribunal 
Regional Federal, às 18h, na Rua do Acre, nº 80 - 3º andar, no auditório, no 
Centro. 

 
Dia 30 - Em sessão pública, abertura dos envelopes contendo as fichas de 
identificação dos autores das monografias vencedoras, na sede desta Corte de 
Contas. 

Dezembro 
Dia 1º- III Encontro FINEP de Coros, no Espaço Cultural FINEP ( Financiadora de 
Estudos e Projetos ), na Praia do Flamengo, nº 200, às 18h, com a participação 
dos corais abaixo : 

• Coral do TCMRJ; 
• Coral FINEP; 
• Coral ONS e 
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• Coral da AFBNDES 
 

Dia 12 - Solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de 
Monografias "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", do ano de 2005, às 16h, 
no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia : 

 
1º Lugar : 
Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos 
Título : Parcerias Público-Privadas : O Controle Externo atuando em críticas e 
polêmicas fronteiras. 
Pseudônimo : Visconde de Cairu 
 
2º Lugar : 
Patrícia Alvim Figueiredo 
Título : Controle das Parcerias Público-Privadas : Instrumentos da Lei 11.079/04 e 
Controle dos Atos Administrativos. 
Pseudônimo : Catarina di Manthus 
 
3º Lugar : 
Paulo Enrique Mainier de Oliveira 
Título : A Normatização do Controle das Parcerias Públicos-Privadas. 
Pseudônimo : Romário de Souza Farias 

 
Dia 15 - Apresentação de final de ano do Coral do TCMRJ, às 12h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Dia 19 - Apresentação de Coros - Coral do TCMRJ, Coral do IRB-RE, Coral do 
Projeto UERÊ e Coral do Palácio Guanabara, às 18h, na Cruzada São Sebastião, 
na Rua Fonte da Saudade, nº 240- Lagoa. 

 
 
Os ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças-feiras, das 12h às 14h, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, sofrerão uma pausa a partir de 15 de 
dezembro de 2005, retornando suas atividades normais em 2006. 
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9. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com 
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da 
fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como 
mantém relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o 
Tribunal de Contas da União. 
O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores 
participem de palestras de interesse público e institucional, em seminários e 
encontros promovidos por entes públicos ou privados. Esses convites normalmente 
são aceitos, uma vez que se ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem 
adotando para se aproximar não só dos órgãos e entidades jurisdicionados, mas 
também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da sociedade em geral. 
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10. CONCLUSÕES 

 
 Em absoluta consonância com os princípios orientadores do Sistema Tribunal 
de Contas do Brasil, as atividades executadas neste exercício, resumidamente 
historiadas no presente Relatório, comprovam que as ações desenvolvidas por esta 
Corte de Contas neste recém-findo exercício de 2005 visaram em especial, assegurar 
a efetiva gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. 
 Perseguiu-se, com denodo, o aperfeiçoamento do controle democrático das 
contas e gestão públicas, através de instrumentos ágeis e modernos como sejam as 
auditorias operacionais sobre os principais programas de governo, as visitas às 
escolas da rede de ensino e às unidades do sistema municipal de saúde. 
 No que diz respeito às relações institucionais houve-se esta Corte de Contas 
em perfeito alinhamento com todos os componentes do Sistema Nacional de Controle 
Externo, em especial com o Tribunal de Contas da União, direcionando e estreitando 
entendimentos com o objetivo de otimizar a prestação de serviços de controle externo 
das verbas públicas em função do bem social. 
 Em plano municipal, de igual forma e com maior ênfase, a busca da afinação 
de idéias e ações com a Excelsa Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi incentivada 
à saciedade. 
 Por fim, atento às diretrizes delineadas no início do período, este Tribunal de 
Contas não poupou esforços e recursos no sentido de emprestar continuidade ao 
processo de aperfeiçoamento e especialização de seu corpo de servidores, por meio 
de programas de treinamentos das mais diversas especialidades, e participação em 
congressos, seminários etc, em âmbito nacional, inclusive com apresentações de 
trabalhos técnicos. 
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