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Mensagem do Presidente 

 

      
Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro Vereador Ivan Moreira, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, 
 
 
 
O presente Relatório Trimestral de Atividades inaugura, em mais um exercício, 

desta feita correspondendo ao primeiro período trimestral do corrente ano de 2006, a 
periódica prestação de informações ao Nobre Legislativo Municipal por parte deste 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em atendimento ao mandamento 
constante da Carta Fundamental Municipal, em seu artigo 88. 

 
Do contexto dos elementos aqui inseridos, em forma sistemática e sintetizada, 

observa-se que esta Corte de Contas mantém-se no firme propósito de responder às 
demandas impostas pela Constituição Federal e decorrentes de legislação específica 
norteadora das atividades de controle externo de receitas e despesas públicas, com 
especial ênfase à Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
Merece destaque no período abrangido pelo presente Relatório a edição do 

Decreto nº 2.610, em 07 de fevereiro de 2006, que operou significativas alterações na 
estrutura organizacional da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com a 
transformação de diversas entidades autárquicas e fundacionais, com a absorção de 
suas competência por órgãos da Administração Direta em nível de Subsecretarias. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Thiers Vianna Montebello 
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1. INTRODUÇÃO 

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

 

 

2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ 

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da 
Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza 
financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública 
Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de 
receita. 

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à 
Câmara Municipal, para o devido julgamento.  

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de 
todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de 
pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura 
denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência. 

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e 
extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas. 

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação 
antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações 
e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o 
Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, 
e aplicar sanções quando não forem sanadas. 

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

 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, II 

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

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

Art. 88, I 

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

Art. 88, III, a 

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

Art. 88, IV 

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

Art. 88, V 

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

Art. 88, VII 

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

Art. 88, IX a XII 

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

Art. 90, §1º 

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

Art. 96, §2º 

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

Art. 111 

 

Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da 
declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na 
Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do 
artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às 
declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores 
públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das 
referidas declarações. 

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, 
ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das 
normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas 
mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do 
Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se 
manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da 
transgressão às regras estabelecidas na LRF. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

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

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta 
(arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ). 

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria 
Geral e a Procuradoria Geral do Município.  

A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro: 

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 
SECRETARIAS  

Secretaria Municipal das Culturas 
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Gov erno 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal de Transportes 
Secretaria Municipal de Obras e Serv iços Públicos 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Secretaria Municipal de Administração 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa 
Secretaria Especial RIO2007 
Secretaria Especial de Comunicação Social 
Secretaria Especial de Turismo 
Secretaria Especial da Terceira Idade 
Secretaria Especial de Projetos Especiais 
Secretaria Especial de Desenv olv imento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Secretaria Especial de Prev enção à Dependência Química 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
Secretaria Especial de Promoção e Def esa dos Animais 
Secretaria Extraordinária Def iciente-Cidadão 
Secretaria Extraordinária de Promoção, Def esa, Desenv olv imento e Rev italização do Patrimônio e da 
Memória  Histórica-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro 

 
FUNDOS ESPECIAIS  

Fundo de Manutenção e Desenv olv imento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
Fundo de Desenv olv imento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Urbano 
Fundo Municipal de Habitação 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente 
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Fundo Municipal de Conserv ação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Prev idência do Município do Rio de Janeiro 

 
 

AUTARQUIAS  
Instituto de Prev idência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS 

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

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráf ego do Rio de Janeiro – CETRIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR 

 

 
OUTROS 

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

 
 

FUNDAÇÕES 
Fundação 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 Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO 
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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 1.605 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 março de 2006, segundo sua natureza, indicando 
as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por 
sua natureza. 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês 
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Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto 
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6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO 

6.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o 1º trimestre de 2006, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido 
em 19 (Dezenove) Sessões Ordinárias, 02 (Duas) Sessões Administrativas e 02 
(Duas) Sessões Ad-referendum, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 45 34 0 0 5 84
CONT RATOS 188 517 0 0 62 767
CONV ÊNIOS 55 126 0 0 21 202
ORÇA MENT ÁRIO/FINANCEIRO 101 26 0 26 4 157
PESS OAL 40 1 374 0 29 444
CONCURSOS 2 6 26 0 0 34
INSPEÇÕES 50 32 0 0 13 95
CONS ULTA 1 0 0 0 1 2
INFORMAÇÕE S, COMUNICA DOS 2 4 0 0 0 6
DENÚNCIAS, REPRESENT AÇÕE S 3 2 0 0 4 9
OUTROS ASSUNTOS 1 0 0 0 3 4
Tota l 488 748 400 26 142 1.804

Totais por Decisão
Assunto
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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 trimestre. 

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES 

Deliberação nº 163, de 06 de fevereiro de 2006. 
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 09/02/2006, p. 36. 
 
 
 
6.3.2. RESOLUÇÕES 

Resolução nº 339, de 03 de janeiro de 2006. 
Designar Marcelo Moura de Araújo e Ana Mara Rodrigues Teixeira Dias a fim de 
proceder inspeção especial na Riourbe, visando esclarecimentos dos pontos descritos 
no voto do relator, contidos no processo de n. 40/5711/2004, sem prejuízo da 
verificação do cumprimento do contrato. 
DORIO de 04/01/2006, p. 33. 
 
Resolução nº 340, de 17 de janeiro de 2006. 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2006. 
DORIO de 18/01/2006, p. 28. 
DORIO de 03/02/2006, p. 36  - Republicação. 
 
Resolução nº 341, de 27 de janeiro de 2006. 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/01/2006, p. 31. 
 
Resolução nº 342, de 02 de fevereiro de 2006. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, André Ricardo Rodrigues Meireles e Fernando Drei 
Valente, para proceder a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando  à aquisição de equipamentos de informática.    
DORIO de 03/02/2006, p. 36. 
DORIO de 06/02/2006, p. 29 - Republicação. 
 
Resolução nº 343, de 02 de fevereiro de 2006. 
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Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e Eliane Costa Mello Alves,  para 
proceder  à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando  à 
aquisição de equipamentos eletrônicos. 
DORIO de 03/02/2006, p. 36.   
 
Resolução nº 344, de 06 de fevereiro de 2006. 
Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º  da Lei  nº 3.714, de 17 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre a aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 09/02/2006, p. 36. 
  
Resolução nº 345, de 06 de fevereiro de 2006. 
Designar Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz e Leo Vicente Cesario Melo, para sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, a fim de verificar a 
obsolescência, imprestabilidade, desuso, dano ou extravio dos itens de que tratam o 
processo n. 40/0477/2006, em conformidade com a Resolução CGM nº 415, de 14 de 
outubro de 2002. 
DORIO de 09/02/2006, P. 36. 
 
Resolução nº 346, de 21 de fevereiro de 2006. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
André Ricardo Rodrigues Meireles, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Fernando Drei 
Valente e Braulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de papel xerográfico destinado à 
reposição do estoque do almoxarifado.  
DORIO de 22/02/2006, p. 43. 
 
Resolução nº 347, de 21 de fevereiro de 2006. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra 
e Alexandre de Freitas, para proceder a abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação dos serviços de 02 (dois) mensageiros 
motorizados, para o transporte de documentos em geral, inclusive processos, por um 
período de 12 meses. 
DORIO de 22/02/2006, p. 43. 
 
Resolução nº 348, de 02 de março de 2006. 
Designar Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Heitor da Silva 
Ferraz e Leo Vicente Cesário Melo, para sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa. 
DORIO de 06/03/2006, p. 39. 
 
Resolução nº 349, de 09 de março de 2006. 
Designar Marco Antonio Lenz, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins e Tadeu Luiz de 
Pinho Barbosa, como membros,  e Andre Ricardo Rodrigues Meireles e Ivonildo 
Povoa Venerotti Guimarães, como suplentes, para sob a presidência do primeiro, o 
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qual será substituído pelo segundo em seus impedimentos legais e ausências, 
constituírem a Comissão Permanente de Licitação do TCMRJ. 
DORIO de 10/03/2006, p. 39. 
 
Resolução nº 350, de 14 de março de 2006. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Fernando Drei Valente, Ivonildo Povoa Venerotti 
Guimarães e Alexandre de Freitas, para proceder  à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de uma impressora colorida. 
DORIO de 15/03/2006, p. 28. 
 
Resolução nº 351, de 16 de março de 2006. 
Instaurar sindicância administrativa, para apurar os fatos relatados no processo n. 
40/000671/2006, designando para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data da publicação, comissão integrada pelos servidores Alexandre 
Angeli Cosme, Fabian da Costa Garcia e Cláudia dos Santos de Castro, sob a 
presidência do primeiro.    
DORIO de 17/03/2006, p. 37. 
 
Resolução nº 352, de 29 de março de 2006. 
Designar André Ricardo Rodrigues Meireles, como membro da equipe de apoio, em 
substituição a Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, designado através da Resolução nº 
347, de 21 de fevereiro de 2006, para  proceder à licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação dos serviços de dois mensageiros motorizados, 
para o transporte de documentos em geral, inclusive processos, por um período de 12 
meses. 
DORIO de 31/03/2006, p. 37. 
 
Resolução nº 353, de 31 de março de 2006. 
Instaura sindicância administrativa, nos termos dos arts. 189 e seguintes da Lei n. 
94/79 , para apurar os fatos relatados no processo n. 40/001.023/2006, designando 
para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data da 
publicação, comissão integrada pelos seguintes servidores, Alexandre Angeli Cosme, 
Fabian da Costa Garcia e Paulo Sérgio Correa da Costa, sob a presidência do 
primeiro. 
DORIO de  04/04/2006, P. 43.  
 
 

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

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

7.1. ATRIBUIÇÕES 

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

 
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 DESENVOLVIM ENTO – 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 Prefei to – GBP  
Secretaria M unicipal  de Fazenda – SM F 
Secretaria M unicipal  de Adm inistração – SM A 
Secretaria M unicipal  do T rabalho e Em prego– SM TE  
Procuradoria Geral  do M unicípio – PGM  
Secretaria M unicipal  de Governo – SM G  
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Em presa M unicipal  de Inform ática S/A – IPLANRIO  
Em presa M unicipal  de Vigi lância - GUARDA M UNICIPAL 
Em presa M unicipal  de Artes Gráficas S/A – EM AG  
Controladoria Geral  do M unicípio – CGM  
Insti tuto de Previdência do M unicípio do Rio de Janeiro – PREVI-RIO  
Secretaria Especial  de Desenv. Econôm ico, Ciência e T ecnologia – SEDECT 
Secretaria Especial  de Com unicação Social  – SECS  
Secretaria Especial  de Assuntos Estratégicos - SEAE  
Secretaria Especial  de Projetos Especiais – SEPE  
Secretaria Especial  de T urism o – SETUR 
Em presa de T urism o do M unicípio do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO  

 

2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Secretaria M unicipal  de Obras e Serviços Públ icos – SM O  
Fundação Inst. de Geotécnica do M unicípio do Rio de Janeiro - GEO-RIO  
Com panhia M unicipal  de Energia e Ilum inação – RIOLUZ 
Em presa M unicipal  de Urbanism o – RIOURBE  
Secretaria M unicipal  de Habi tação – SM H 

 

3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria M unicipal  de Educação – SM E  
Secretaria M unicipal  de Desenvolvim ento Social  – SM DS  
Secretaria M unicipal  de Assistência Social  – SM AS  
Fundação M unicipal  Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Secretaria M unicipal  das Cul turas – SM C 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO  
Distribuidora de Fi lm es S/A - RIOFILM E  
Em presa M unicipal  de M ul tim eios Ltda. – M ULTIRIO  

 

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

T ribunal  de Contas do M unicípio do Rio de Janeiro – TCM RJ  
Câm ara M unicipal  do Rio de Janeiro – CM RJ  
Secretaria M unicipal  de Saúde – SM S  
Secretaria Especial  de Prevenção à Dependência Quím ica – SEPDQ  
Secretaria Especial  da T ercei ra Idade – SETI 
Secretaria Especial  de Prom oção e Defesa dos Anim ais – SEPDA 
Secretaria M unicipal  de Esporte e Lazer – SM EL 

 

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Com panhia de Engenharia de T ráfego do M unicípio do Rio de Janeiro - CET-RIO  
Secretaria M unicipal  de T ransportes – SM TR 
Secretaria M unicipal  de M eio Am biente – SM AC 
Fundação Parques e Jardins – FPJ  
Fundação Jardim  Zoológico – RIO-ZOO  
Secretaria M unicipal  de Urbanism o - SM U 
Insti tuto M unicipal  de Urbanism o Perei ra Passos – IPP  
Com panhia M unicipal  de Lim peza Urbana – COM LURB 
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Inspetoria Entradas Saídas

1ª IGE 245 318

2ª IGE 261 348

3ª IGE 475 547

4ª IGE 375 385
5ª IGE 744 729

6ª IGE 286 282

7ª IGE 618 698
CAD 242 433

Total 3.246 3.740

 

7.3. MOVIM ENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

Constata-se no quadro ao lado que foram 
processados pelo sistema de informações 
a entrada de 3.246 e a saída de 3.740 
processos na Secretaria de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as 
Inspetorias e da CAD. 

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 
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7.4. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.4.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAM ADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2006 
(40/0020/2006), foram realizadas no 1º trimestre de 2006 as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Secretaria 
Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE e Instituto de Previdência e Assistência do 
Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS , Secretaria Especial de Prevenção à 
Dependência Química - SEPDQ e Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos 
Animais - SEPDA. 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-
RIO. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Fundação Parques e 
Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ, Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos - IPP e Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Março: Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental Desenvolvimento e 
Valorização do Magistério - FUNDEF, Fundo Municipal de Saúde - FMS, Procuradoria 
Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI e 
Controladoria Geral do Município - CGM. 
 
 
7.4.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAM ADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 
2006 (40/0019/2006), foi realizada no 1º trimestre de 2006 a seguinte Auditoria: 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
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7.4.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAM ADAS 

Cumprindo o determinado no Programa de Visitas Técnicas para o ano de 2006 
(40/0019/2006), foram realizadas no 1º trimestre de 2006 as seguintes Visitas: 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Janeiro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Fundação Instituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO e Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO. Acompanhamento mensal das obras no Estádio 
João Havelange, no Autódromo Nelson Piquet (RIOURBE) e na Infra- Estrutura da 
Vila Pan -Americana (RIO-ÁGUAS/SMO). 
Fevereiro: Secretaria Municipal de Habitação - SMH, Fundação Instituto das Águas 
do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS e Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMO. Acompanhamento das Obras no Estádio João Havelange e 
no Autódromo Nelson Piquet (RIOURBE) e na Infra- Estrutura da Vila Pan Americana 
(RIO-ÁGUAS/SMO).  
Março: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH. Acompanhamento das Obras no Estádio João Havelange e no 
Autódromo Nelson Piquet (RIOURBE) e na Infra- Estrutura da Vila Pan Americana 
(RIO-ÁGUAS/SMO).  
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Fevereiro: Secretaria Municipal de Educação - SME:  2ª CRE e 4ª CRE - 
Monitoramento. 
Março: Secretaria Municipal de Educação - SME: 6ª CRE e 7ª CRE - Monitoramento. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS: CAP 3.2 - PS Dr. Renato Rocco, PS 
Dr. Eduardo Araújo V. Leite, PS Dr. Carlos Gentille de Mello, CMS  Milton Fontes 
Magarão e CMS Ariadne Lopes Menezes. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB: Centro de 
Tratamento de Resíduos Sólidos - CTR Rio. 
 
 
7.4.4. COM ENTÁRIOS 

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. 



JANEIRO-M ARÇO/2006 

23 

 
 

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. 

 
7.4.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 1º trimestre de 2006, destacamos as 
seguintes: 
      
040/005834/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO, em  
outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificou: a) A aquisição de ações da LIGHT pelo FUNPREVI; b) A 
situação referente ao repasse para pagamento da folha de inativos, não efetuado pelo 
Tesouro Municipal em 2004; c) O andamento do processo de cobrança referente aos 
créditos com o Município, transferidos ao FUNPREVI de acordo com a lei; d) O 
andamento do processo de cobrança, por parte da SMF, de parcela do valor da taxa 
de administração devida ao PREVI-RIO. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/03/2006. 
 
040/005651/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificar, entre outros aspectos, o efetivo recebimento dos recursos do 
SUS, se há eventual divergência entre as datas de repasse e o crédito efetuado na 
conta do Fundo Municipal de Saúde, e a realização das audiências trimestrais. 
COMENTÁRIOS: Constatada, em relação ao Fundo Municipal de Saúde, a 
necessidade da SMS informar os valores atualizados dos tetos financeiros 
estabelecidos para a produção ambulatorial e hospitalar, além da conciliação dos 
créditos recebidos do Fundo Estadual de Saúde. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/01/2006. 
 
040/005312/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
diversas empresas, em agosto e setembro/2005. 
OBJETIVOS: Procedimentos adotados pelo Departamento de Pessoal. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
09/01/2006.   
 
040/005200/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Análise da utilização e controle de recursos e despesas efetuadas 
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através dos programas Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
FMDCA e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Verificação da situação 
atual da Fazenda Modelo, no que concerne à desativação das suas antigas atividades 
e aos novos projetos ali desenvolvidos.  
COMENTÁRIOS: A equipe de inspeção solicitou esclarecimentos acerca de algumas 
movimentações financeiras dos Fundos e constatou imperfeições nas análises dos 
termos, tendo também verificado os novos projetos desenvolvidos na Fazenda 
Modelo. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/01/2006. 
 
040/005169/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
diversas empresas, em  junho/2005.  
OBJETIVOS: Verificar, através de amostragem, se as demonstrações contábeis das 
empresas públicas, no exercício de 2004, espelhavam a situação patrimonial das 
companhias, de forma a obedecer aos princípios  contábeis, às normas brasileiras de 
contabilidade e à legislação em vigor. 
COMENTÁRIOS: Identificada a necessidade de melhoria no controle interno, de 
aprimoramento no registro das contingências e de aderência ao princípio da 
competência. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/02/2006. 
 
040/005055/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  julho/2005. 
OBJETIVOS:  Avaliar o cumprimento do Programa Saúde da Família (PSF), a 
implantação do Cartão SUS, abordando o Sistema Cartão Nacional de Saúde; as 
funcionalidades do aplicativo TAS (Terminal de Atendimento SUS) e execução de 
contratos de fornecimento de gases medicinais. 
COMENTÁRIOS: Verificou-se os imóveis utilizados para o cumprimento do Programa 
de Saúde da Família, análise do Edital de Concorrência nº 07/05, abordando o exame 
dos dispositivos do certame com ênfase nos aspectos operacionais da prestação dos 
serviços, a avaliação da estimativa dos preços dos gases medicinais, resultando em 
uma redução de cerca de R$ 11.000.000,00 e os serviços executados pela empresa 
Dieb. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/02/2006. 
 
040/000136/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em 
diversas empresas, entre agosto e novembro/2005.  
OBJETIVOS: Verificar as contribuições sociais: PIS e COFINS não-cumulativos; 
apuração do ISS; as retenções na fonte do ISS, IR, relativas ao 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. 
COMENTÁRIOS: As fragilidades constatadas resultaram em recomendações, dentre 
as quais destacamos: a) Utilizar a prerrogativa de compensar tributos; b) Recolher os 
tributos na forma da lei. 
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DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/03/2006. 
 
040/000041/2006 
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. 
COMENTÁRIOS: Foram realizados questionamentos quanto ao Projeto Rio-
Longevidade, ao Convênio com a SASE (Serviço de Assistência Social Evangélico), 
ao Programa Rio-Dignidade, à despesas sem prévio empenho e ao Controle de Bens 
Móveis. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
13/02/2006. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em março/2006.  
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e prestação de 
contas de convênios e contratos de apoio financeiro. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em março/2006.  
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e adiantamentos. 
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 e obras de contenção de encostas. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em março/2006. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos em relação ao 
empenhamento de despesa e realização de licitações,  ativos patrimoniais e execução 
de contratos/convênios. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em março/2006. 



T CM RJ – T ribunal  de Contas do M unicípio do Rio de Janeiro 

26 
 
 

OBJETIVOS:  Verificar a execução de contratos/despesas relativas ao Reveillon 
2005/2006. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 
7.4.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao 1º trimestre de 2006, destacamos as 
seguintes: 
      
040/005961/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em setembro/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Morar sem Risco - 
funcionamento do Programa quanto à sua execução e operacionalização no 
atendimento a população de baixa renda residente em áreas de risco no quadriênio - 
2001/2004. 
COMENTÁRIOS: Solicitada a manifestação da jurisdicionada sobre diversas 
questões, dentre as quais destacam-se: 1) justificar, especificamente, ausência de 
ações de regularização fundiária quanto aos imóveis onde foram construídas as 
unidades habitacionais destinadas aos assentamentos promovidos pela Prefeitura; 2)  
motivo para inexistirem providências visando a conclusão da creche Novo Horizonte. 
Constam do relatório sugestões  e recomendações objetivando melhorias na eficácia, 
eficiência e efetividade do Programa Morar Sem Risco. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/03/2006. 
 
040/005855/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em 
setembro/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar os resultados alcançados e os procedimentos utilizados para 
execução do  Programa "Promoção e Venda do Produto Turístico Rio de Janeiro", no 
período de 2002 a 2005. 
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/recomendações e benefícios esperados. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/02/2006. 
 
040/005377/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro, em julho/2005.  
OBJETIVOS:Avaliação do Programa de Prevenção e Controle de Enchentes. 
COMENTÁRIOS: Sugerido aperfeiçoamento nas diretrizes para fixação das metas de 
governo (PPA e LOA), no planejamento para priorização dos empreendimentos 
emergentes para prevenir enchentes e na integração com o governo estadual. 
Recomendada a criação de sistema próprio para registro de demandas pendentes da 
população e de novos indicadores para monitoramento. Sugerida a ampliação do 
programa, abrangendo ações de outras jurisdicionadas, assim como outras medidas 
operacionais, visando à fiscalização das ocupações irregulares e educação ambiental 
das populações ribeirinhas para evitar despejos indesejáveis nos cursos hídricos 
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municipais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/02/2006. 
 
040/004667/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social - FUNDO RIO, em julho/setembro/2005. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Trupe da Criança - Zona 
Sul. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em novembro/2005. 
OBJETIVO: Avaliar os procedimentos inerentes a elaboração de projeto básico. 
OBSERVAÇÃO:  Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
 
7.4.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao 1º trimestre de 2006, destacamos as 
seguintes: 
      
040/005736/2005 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10a. CRE, em novembro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/02/2006. 
 
040/005705/2005 
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. 
COMENTÁRIOS: Foram realizados questionamentos quanto à manutenção predial, 
limpeza e vigilância. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/02/2006. 
 
040/005622/2005 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1a. CRE, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/01/2006. 
 
040/004378/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMO, em março/2006.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 07/2005, lavrado com a 
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Sanerio Engenharia Ltda visando a realização das obras para implantação da Rua 
Projetada 3- Rua A, lado oeste na Vila Pan-americana na Área da O/CGO/3º 
DPO/XXIVAª RA/AP-4.0 .  
COMENTÁRIOS: Relatório em elaboração. 
 
040/003629/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em junho/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 06/2004, lavrado com 
Contesa Engenharia Ltda  visando a realização das obras de Restauração do Solar 
do Visconde do Rio Seco, Praça Tiradentes, Centro. 
COMENTÁRIOS: Na resposta da diligência, a jurisdicionada não elucidou algumas 
questões, dentre elas: 1) a razão de os serviços de transporte, cargas e descargas 
constarem do cronograma físico  nos períodos de suspensão da obra; 2) o 
descumprimento do disposto nos artigos 16 e 17 da LRF.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 22/03/2006. 
 
040/002117/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em dezembro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 125/2003, lavrado com o 
Consórcio Racional-Delta-Recoma visando a execução das obras de construção do 
Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Solicitada a manifestação da jurisdicionada sobre diversas 
questões, dentre as quais destacam-se: 1) incompatibilidade entre itens medidos e o 
andamento da obra; 2) O significado e a abrangência da interveniência do Município 
do Rio de Janeiro no termo de cessão de uso do imóvel denominado Complexo do 
Engenho de Dentro objetivando a construção do Estádio Olímpico.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/03/2006. 
 
040/001762/2003 
Visita Técnica ( Aceitação Provisória) realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa 
Municipal de Urbanização - RIOURBE, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução do contrato nº 462/2002 lavrado com a 
Presitec Engenharia Ltda visando a execução das obras do Rio Cidade Méier II- 
Reurbanização da Rua Arquias Cordeiro e adjacências.   
COMENTÁRIOS: Solicitada a manifestação da jurisdicionada sobre diversas 
questões, dentre as quais destacam-se:  1)  itens medidos acima do contratado e os 
que não foram totalmente medidos; 2)  itens que aparentemente não foram 
executados em quantidades compatíveis com as medidas; 3) a  necessidade de 
realização de vistoria em toda a obra, com o objetivo de providenciar junto à empresa 
contratada a correção dos problemas encontrados; 4) providências que estão sendo 
tomadas para a execução do rebaixamento da rede aérea pela Light. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/02/2006. 
 
040/001203/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4a. CRE, em fevereiro/2006. 
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OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001202/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/2a. CRE, em fevereiro/2006. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000329/2006 
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. 
COMENTÁRIOS: Foram realizados questionamentos quanto à disponibilidade de 
medicamentos, manutenção predial, limpeza e distribuição de leite dentro do 
Programa SISVAN. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/03/2006. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em março/2006. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Renato 
Rocco, 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 março/2006. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Eduardo 
Araújo Vilhena, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/7a. CRE, em março/2006. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/6a. CRE, em março/2006. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à pendências apontadas na Visita 
Técnica anteriormente realizada. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 
7.4.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao 1º trimestre de 2006, 
destacamos as seguintes: 
      
040/001244/2006 
Inspeção Especial  realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de Arte e 
Cultura - Rioarte, em fevereiro/2006. 
OBJETIVOS: Esclarecimentos de questões concernentes ao contrato no. 44/04 - 
processo no. 40/5711/2004, firmado entre o Rioarte e a Empresa Lual Assessoria e 
Produção de Eventos Ltda. 
COMENTÁRIOS:A realização de Inspeção Especial foi solicitada pelo Exmo. 
Conselheiro José de Moraes Correia Neto, sendo aprovada em Sessão Plenária de 
23/11/2005. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000098/2006 
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 Gouvêia 
Vieira, para verificação dos convênios celebrados entre a Secretaria Municipal de 
Educação - SME e diversas ONGs. 
COMENTÁRIOS: A equipe de inspeção encontrou imperfeições no processo seletivo, 
principalmente, no tocante a falta de clareza e objetividade no julgamento das 
propostas das instituições participantes. Também foi verificada a assinatura de 
convênio com instituição que não apresentava os requisitos necessários para a 
participação no processo seletivo. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/02/2006. 
 
 

7.5. 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 úti l imediatamente anterior à data de recebimento das 
propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se 
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os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção 
das medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas. 

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

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

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

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a 
editais analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de janeiro a março de 
2006. 
 

Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
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Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste trimestre pelo Plenário: 
 
 
 

7.6. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS 

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, 
sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou 
entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo 
do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 
da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: 

 
Art. 74, § 2º (Constituição Federal) - Qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 
 
Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou 
ilegalidade perante o Tribunal de Contas. 
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Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 1º trimestre de 2006: 
      
040/005536/2005 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Sr. Sinvaldo do Nascimento Souza, através 
de correio eletrônico - endereço:sinvaldosouza@aol.com,  acerca da possível falta de 
uniformes escolares na Rede Municipal de Ensino, notadamente nas unidades da 
10a. Coordenadoria Regional de Educação - CRE. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral comprovou, após solicitar esclarecimentos a 
Secretaria Municipal de Educação - SME, a demora na distribuição dos uniformes 
escolares, mas não a culpa dos agentes responsáveis, vez que justificada em virtude 
dos inúmeros percalços ocorridos durante a contratação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 25/01/2006. 
 
040/005392/2005 
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Federação de Esportes de Praia (FEPERJ), em 
função da ausência de prestação de contas da Cooperativa Múltipla de Prestação de 
Serviços Ltda. (COOMPS) referente aos encargos tributários incidentes na prestação 
de serviços. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral sugeriu a diligência dos autos. 
DECISÃO: Processo em tramitação 
 
040/000155/2006 
ASSUNTO: Denúncia veiculada pelo Jornal RJ TV, da Rede Globo, em 15/11/2005,  
acerca de possíveis irregularidades no Abrigo Cristo Redentor, ligado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SMAS. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral durante a realização dos trabalhos, confirmou 
a veracidade de grande parte dos pontos citados na matéria jornalística. Entretanto, 
os mesmos já estavam sendo apurados em inquérito administrativo instaurado pela 
SMAS no mês de junho/2005. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/02/2006. 
 
 

7.7. SOLICITAÇÕES DA CÂM ARA 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; 

(...) 
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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 trimestre destacou-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
CMR/008427/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rubens Andrade, a fim de 
que fosse procedida análise técnica quanto à eficácia e aplicação da Lei no. 
3.316/2001, acerca do quantitativo máximo de alunos por turma nas escolas 
municipais. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/0089, de 16/03/2006.  
 
040/004591/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
informações adicionais sobre a compra de gêneros alimentícios para órgãos da 
Administração Municipal - Concorrência SMA nº 02/2005, com indagações específicas 
que ensejaram verificação "in loco" realizada junto à Secretaria Municipal de 
Administração por técnicos da 1ª IGE e 7ª IGE. 
COMENTÁRIOS: O resultado do trabalho, consolidado em relatório, foi remetido por 
meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00052/2206, de 10.02.2006, visando atender às 
indagações constantes do Requerimento de Informações nº 655/2005. 
 
040/003968/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Edson Santos, de realização  
de Inspeção Extraordinária com foco nos editais, contratos e aditivos concernentes ao 
uso e exploração do RIOCENTRO, apresentada por meio do Ofício nº 7-958/05, de 
25.08.2005. 
COMENTÁRIOS: Informações e documentos oferecidos anteriormente através do 
Ofício TCM/GPA/SCP/00294/2005A, de 08.09.2005.  A 1ª Inspetoria Geral forneceu 
novas informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/0005/2006, de 11.01.2006, acompanhadas de cópia do Relatório de 
Inspeção Ordinária realizada em junho/2005 na empresa. 
 
040/000965/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
verificação, por parte desta Corte de Contas, do quantitativo de alunos informado pela 
Secretaria Municipal de Educação - SME na prestação de contas do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, uma vez que aquele quantitativo não 
corresponderia ao número de alunos efetivamente atendido pelo PNAE. Analisado 
pela 3ª IGE.    
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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7.8. 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. 

 
      
040/006247/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - 
Cidadania, para a realização de auditoria na execução dos contratos firmados entre 
as empresas Marpol, Hema, Ermar e CBA e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SMAS. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0072, de 23/02/2006 foi, 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/005914/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de que fossem remetidas as cópias das instruções do corpo instrutivo 
referentemente aos processos 40/2859/02 (1º termo Aditivo n.º 10288/02 ao Contrato 
n.º 8665/01) e 40/2340/01 (Contrato n.º 8665/01) . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00068/2006, de 21 
de fevereiro de 2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, 
bem como da documentação solicitada . 
 
040/004749/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela da Cidadania 
da Capital, de informações sobre as contratações entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a empresa Merkal Alimentos Ltda no ano de 2000. Procedeu-se a consulta 
no Sistema de Controle de Processos (SCP) do TCMRJ, onde se verificou que, no 
citado ano, não foram encontrados registros de instrumentos contratuais entre as 
referidas partes. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00057/2006, 14 de fevereiro de 
2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003875/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6º Promotoria de Justiça da Cidadania do Núcleo 
Capital, de informações sobre o exame da regularidade de contratação entre a SMS e 
a Confederal Rio Vigilância e Segurança Desarmada, tramitada mediante o processo 
nº 09.002.166/02. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00009/2006, de 16 de janeiro 
de 2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
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040/003538/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações no que tange ao relatório decorrente da inspeção 
ordinária realizada junto ao RIOCENTRO, no ano de 2004,  bem como se os fatos 
objeto de auditoria interna realizada pela CGM  foram objeto de análise pelo TCMRJ. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00037/2006, de 31.01.2006, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, registrando que os fatos 
relatados pela auditoria da CGM foram objeto de inspeção ordinária realizada pelo 
TCMRJ no exercício de 2005, cujo relatório foi baixado em diligência em Sessão de 
05.12.2005. 
 
040/001149/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações sobre a decisão  final no processo nº 40/16458/1998. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00021, de 23.01.2006, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, registrando que não 
houve ainda decisão plenária definitiva sobre a matéria constante do processo em 
referência. 
 
040/001063/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Investigação Penal,  de 
informação sobre possíveis impropriedades na concessão de incentivo fiscal para 
apoio à realização de projetos culturais, com base na Lei no. 1940/1992. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, após análise da 3ª IGE. 
 
040/001052/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, de 
informações sobre o exame, por esta Corte de Contas, do Contrato 94/2004, 
celebrado entre a RIOURBE e a empresa Sanerio Engenharia Ltda, para a execução 
das obras da URB Cidade Senador Camará. Analisado pela 2ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Instrução em andamento. 
 
040/001050/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - 
Capital,  de informações sobre convênios celebrados entre a Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS e o Lar Daniel Cristovão. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação, após análise da 3ª IGE. 
 
040/000658/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações se o Contrato nº 991/2003, celebrado entre Medicalcoop - 
Cooperativa de Assistência Médica Ltda. e SMS, foi analisado por esta Corte de 
Contas. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00096/2006 de 20 de março de 
2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, acompanhada 
de cópia integral do processo nº 40/006188/2003. 
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040/000656/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela da Cidadania 
da Capital,  de cópia da  inspeção na Secretaria Municipal de Saúde em que tenha 
sido objeto de enfoque o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº GPA/SCP/00073/2006, 23 de fevereiro de 2006, 
foi encaminhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
040/000506/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre contratos celebrados entre a Associação de Assistência às 
Creches Comunitárias - AACC e a Secretaria Municipal de Educação - SME. 
OBSERVAÇÃO: Processo em análise pela 3ª IGE. 
 
 
040/000353/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre irregularidades no convênio firmado entre o CEBES e o Município 
do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0051, de 10/02/2006, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000350/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela da Cidadania 
da Capital, se há processos em tramitação neste Tribunal cujo teor tenha pertinência 
com o objeto contido na carta formulada pela empresa TCA Farma Comércio Ltda, 
contratada pela SMS para fornecimento de medicamentos, na qual se extraem 
reclamações referentes à falta de pagamentos aos referidos serviços prestados. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00058/2006, 14 de fevereiro de 
2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000206/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de cópia 
do relatório, voto e decisão plenária dos processos nos. 40/2575/2000, 40/2553/2000 
e 40/2402/2000. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0039, de 01/02/2006 foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000205/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações sobre a existência de processo instaurado para avaliar a 
regularidade da licitação que resultou na contratação da empresa Comercial Milano 
do Brasil, pelo Município do Rio de Janeiro, para fornecimento de merenda escolar. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00076/2006, de 07.03.2006, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, bem como de 
documentos referentes à matéria abordada. 
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7.9. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão 
apreciados neste trimestre por mês e por decisão. O gráfico a seguir apresenta a 
porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria e pensão. 

 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 

 

Gráfico 6. Aposentadorias e Pensões 
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7.10. 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 
trimestre: 
      
040/005091/2005 
OBJETO: Ofício nº 1095/2005 expedido pelo titular da 48ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro dando ciência da falta de representação jurídica do RIOCENTRO em 
audiência. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE registrou que o RIOCENTRO firmou contrato de prestação 
de serviços advocatícios (nº 18/2005) com o escritório Neves e Motta Advogados 
Associados e, considerando que a declaração de revelia por parte do Sr. Juiz poderia 
trazer implicações financeiras para a jurisdicionada, sugeriu diligência para que o 
RIOCENTRO se pronunciasse quanto às providências tomadas junto ao escritório 
contratado, bem como informasse se o fato causou algum prejuízo e, em caso 
afirmativo, quais as medidas adotadas.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/02/2006. 
 
040/004789/2001 
CONTRATO Nº 313/2001 da RIOURBE. 
OBJETO: Execução de obras de reforma e ampliação da grande Emergência e do 
subsolo, bem como substituição da cobertura e revestimento das fachadas do bloco 
principal do Hospital Municipal Salgado Filho. 
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$ 11.623,28. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 28/11/2005. 
 
040/003248/2005 
OBJETO: Obras e serviços emergenciais no Hospital Municipal Paulino Werneck - 
contrato nº 70/2005, firmado em 12/07/2005, entre a Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE e a Gruçaí Construtora Ltda. 
COMENTÁRIOS: Solicitação de esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde 
sobre fatores que levaram à autorização do gestor para a celebração do termo, e à 
RIOURBE para o encaminhamento de fotos da situação atualizada, o laudo de 
aceitação das obras e serviços executados, através do contrato nº 165/2004, assim 
como todas as medições  relativas aos serviços executados através dos contratos nº 
165/2004 e nº 70/2005. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/01/2006. 
 
040/001994/2004 
OBJETO:Termo de Compra e Venda nº 19/2004, celebrado entre a  SMF e 
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UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S/A, tendo como objeto a aquisição de 
prédio nº 10.976, constante de seis pavimentos, situado na Av. Pastor Martin Luther 
King e de terreno situado no Rua Guaiuba. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE solicitou esclarecimentos de diversos itens, dentre os 
quais:  a) por que não foi ajustado o cadastro do IPTU com base nas áreas 
encontradas no Laudo de Avaliação nº 1904/2001, maiores que o cadastro;  b) quais 
as providências tomadas para as cobranças das diferenças dos impostos em função 
das maiores áreas identificadas;  c) qual a razão do aumento do valor da benfeitoria 
em 4,1%, após dois meses da avaliação, sem alterar o valor do terreno; d) 
divergência na área/esclarecimento sobre as reais dimensões do imóvel;  e) por que 
não foram lançados créditos tributários retroativos ao exercício de 1996. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 22/02/2006. 
 
040/000761/2006 
ASSUNTO: Ofício nº 107/2006-DELESP/DREX/SR/DPF/RJ, oriundo do Departamento 
de Polícia Federal da Superintendência Regional do Estado do RJ, que encaminha a 
esta Corte, cópia integral dos Autos de Constatação de Infração e Notificação nºs 
005/06 e 006/06/DELESP/DREX/SR/DPF/RJ instaurados em face de Contratos 
celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e as empresas Qualidade Total 
Serviços de Limpeza e Conservação Ltda e Hope Consultoria de Recursos Humanos 
Ltda, instrumentos analisados pela 4 IGE. 
DECISÃO: Processo em tramitação 
 
040/000526/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,  
de cópia integral do processo nº 40/000691/2001, constituída dos autos e respectivos 
anexos . 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00064/2006, 20 de fevereiro de 
2006, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como do 
processo. 
 
008/400177/2000 
OBJETO: Prestação de Contas de Ordenador de Despesa referente ao exercício de 
1999, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - Fundo Rio. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência, na Sessão de 23/01/06. 
 
003/106879/2004 
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU, exercício de 2003. 
DECISÃO: Esta Corte decidiu pela notificação dos responsáveis para apresentarem 
as respectivas defesas, em obediência aos princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa - Sessão de 27/03/2006. 
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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. INFORM ÁTICA 

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 1º trimestre de 2006 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: 

 
8.1.1. DESTAQUES DO TRIM ESTRE 

Principais Destaques 
• Construção da Sala-Cofre 
A Sala-Cofre protege o hardware e dados de ameaças físicas e à infra estrutura de TI, 
como fogo, fumaça, gases corrosivos, água, vapor, campos magnéticos, poeira, 
explosões, acesso indevido, roubo e sabotagem; além de falhas nos sistemas de 
energia, climatização, detecção e combate de incêndio, vigilância e controle de 
acesso, que causem paradas não programadas ou destruam parcial ou totalmente os 
equipamentos servidores e suas informações. A sala-cofre permitirá, após a 
implementação do projeto de digitalização, reconstituir os processos no caso de 
incêndio, pois todo o processo que der entrada no TCMRJ será digitalizado e sua 
cópia estará armazenada em ambiente seguro. 
 
• Participação na elaboração do projeto PROMOEX 
• Desenvolvimento de projeto básico para a digitalização dos processos TCMRJ 
• Ampliação dos pontos da rede local de computadores TCMRJ 
• Implantação da rede elétrica independente para ambiente computacional 
• Apoio técnico na implantação do sistema de segurança física do TCMRJ 
 
Outros destaques: 
• Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ; 
• Participação de Inspeções junto com o Controle Externo. 
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8.1.2. DESENVOLVIM ENTO DE SISTEM AS 

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 
 
Nesse trimestre, um novo sistema foi desenvolvido pela Assessoria de Informática: 
  
• SISCULT - Sistema de Apoio ao Centro Cultural 

Este sistema visa fornecer apoio a algumas atividades específicas do Centro 
Cultural. Na sua versão inicial, este possibilita que: 
1) Seja feito um controle efetivo de reservas das salas do TCMRJ para realização 

de eventos, ficando armazenado todas as informações necessárias para 
reserva do local desejado. 

2) Seja consultado de forma amigável todos os eventos que irão acontecer no 
TCMRJ e todos os detalhes destes. 

3) Sejam consultadas as sugestões de cursos e palestras deixados pelos 
servidores do TCMRJ na Intranet. 

4) Sejam armazenadas as informações dos principais contatos do Centro Cultural 
necessários para realização dos eventos. 

 
Na área de Sistemas, pode-se ainda destacar as seguintes novidades: 
• SCBM - Análise e Desenvolvimento de rotina de tramitação de Bens Móveis no 

Sistema Windows, com previsão de conclusão e implantação no 2º trimestre de 
2006. 

• SCA - implantação do módulo de Prestadores de Serviço; 
• SCP - implantação de rotina para geração de Ofícios Especiais pela Secretaria das 

Sessões. 
• SAGOF - em fase de homologação dos arquivos enviados pelo IPLANRIO da base 

de dados do novo sistema FINCON-NT que fornecerá as bases para o 
desenvolvimento de uma nova versão do SAGOF alinhada com o novo FINCON-NT. 
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• Sistema de Contabilidade TCMRJ - carga das tabelas de execução orçamentária e 
limite de licitações de 2006. 

 
 
8.1.3. SUPORTE E TREINAM ENTO 

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: 317 chamados (61,1%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos, retirada de equipamentos. 
 
Gerenciamento de usuários: 33 chamados (6,4%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
 
Rede e compartilhamento: 56 chamados (10,8%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à sistemas: 39 chamados (7,6%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ e/ou IPLANRIO. 
 
Apoio à outros softwares e aplicativos: 74 chamados (14,3%) 
Apoio na operação de outros softwares utilizados no TCMRJ; 
 
Dentre os chamados fechados, 351 (67,6%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 74 (14,3%) no dia seguinte, 49 (9,4%) em até 1 
semana e 45 (8,7%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do exercício, 
existia um saldo de 103  chamados ainda não concluídos sendo 64 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 
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8.1.4. INTEGRAÇÃO INFORM ÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

040/006216/2003, 040/002799/2005 
Respectivamente, Contrato (nº 01/2003) e 1º Termo aditivo (nº 02/2005) e firmado 
entre a RIOZOO e a empresa Investplan Computadores e Sistemas Ltda para 
prestação de serviços de locação de equipamentos de informática. 
 
040/005940/2005 
Termo de Contrato 155/2005 - Firmado entre a Companhia Municipal de Energia e 
Iluminação - RIOLUZ e a empresa Star BKS Ltda, com interveniência da IplanRIO - 
Locação de 27 impressoras a laser monocromáticas por 24 meses. 
 
040/000602/2006 
Contrato 823/2005 - Firmado entre a SMS e a empresa Star BKS Ltda, com 
interveniência da IplanRIO - Locação de 67 impressoras a laser monocromáticas por 
24 meses. 
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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 2004 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas 

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

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

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

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

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

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

• Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ - Relatório exigido pela Lei Complementar 
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nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
• Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa - O TCMRJ, valorizando o 

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

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

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

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

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. TREINAM ENTO, APERFEIÇOAM ENTO 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. 
      
 
Janeiro 

 
Sem programação 
 

Fevereiro 
 
Dia 07 - Retomada dos ensaios do Coral do TCMRJ, que acontecem sempre às 
terças-feiras, das 12h às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 13 a 16 - Início do curso de Direito Financeiro, realizado das 15h às 
16h30min., ministrado pelo Dr. Silvio Freire de Moraes, Secretário-Geral deste 
Tribunal, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

Março 
 
Dia 27 - Palestra proferida pelo Diretor da Secretaria de Controle Externo, Senhor 
Carlos Augusto P. W. Carvalho, sobre o tema " As Atividades do Controle 
Externo", aos alunos do 7º e 8º períodos do curso de Direito da UniverCidade, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

 
Ensaios do Coral do TCMRJ, realizados sempre às terças - feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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9. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a 
cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e 
internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de 
controle externo de contas públicas. 

Esse incentivo tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de 
fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de 
fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público. 

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade 
específica de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e 
a especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em 
cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio. 

Cabe assinalar que este TCMRJ tem incrementado iniciativas de caráter didático-
pedagógicas e de aproximação com órgãos e entidades sob sua jurisdição, em 
especial com o pessoal técnico responsável pelo controle interno da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, exercido pela Controladoria Geral. 

Por fim, merece destacado registro, e empenho empregado por esta Corte de Contas 
em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
sejam através de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta 
Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, seja por meio de 
assessoramento, sempre que solicitado, por meio de pessoal técnico desta 
Instituição, em Comissões Parlamentares de Inquérito, e em audiências públicas 
referentes a matéria orçamentário - financeira. 
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10. CONCLUSÕES 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao 
cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e vocacionado a responder 
positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a 
qualidade dos serviços aqui desenvolvidos. 

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter resumido evidenciadas no 
presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar 
ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por força de mandamento constitucional a 
titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas 
elevadas missões. 

A integração com os demais órgãos integrantes do Sistema Tribunal de Contas 
Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando 
assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade. 

 

 


