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1. - INTRODUÇÃO:

1.0 – Planejamento Prévio:

A Comissão Inspecionante procedeu da seguinte forma:

 Verificação do relatório da inspeção anterior de nº 40/4396/2000,  que

retornou em 02/01/2001 de diligência determinada em 07/12/2000, nos termos

do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azedo;

 Impressão dos relatórios do Sistema de Controle de Processos (SCP)

relativos ao FUNDO RIO;

 Impressão dos relatórios do FINCON-CONSULTA relativos ao

FUNDO RIO por PT e favorecido;

 Organização do material de trabalho a ser utilizado – formulários e

legislação pertinente;

 Seleção prévia de alguns processos através da listagem de termos não

remetidos ao TCM ( Res. TCM 127/99);

 Procedeu o acompanhamento da execução dos seguintes contratos em

vigor:

 Manutenção de veículos 08/400.662/00

 Confecção e fornecimento de placas indicadas dos CEMASIS

08/400.483/00

 Serviços de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva

08/009.863/98 e 08/400.706/97

 Locação de 13 máquinas copiadoras 08/400.428/00

 Seguro contra roubo, incêndio e colisão de 15 veículos 08/400.476/00

 Construção de quadra polivalente no CEMASI Ayrton Senna

08/401.179/99
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 Verificação de fornecimento de Tickets refeição 08/400.762/99

1.1 - A programação de Inspeções Ordinárias para o presente exercício foi

aprovada em Sessão Plenária de 30/01/2001, processo nº 40/4628/00.

1.2 - A Inspeção foi realizada através de um programa consubstanciado em

papéis de trabalho e toda a documentação encontra-se arquivada nesta

IGE, para eventuais consultas.

1.3 - Seleção de Processos para Exame:

A partir da relação das Notas de Empenho emitidas no período,

foi procedida a seleção estatística dos processos, em função do

fundamento da autorização da despesa.

1.5 – Histórico: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social

O Fundo Rio é uma autarquia criada pela Lei 110/1979 vinculada

à SMDS- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,.

Tem por objetivos captar e administrar os recursos destinados aos

Programas e Projetos da SMDS. Estes recursos da SMDS (com exceção

dos destinados à pessoal, nutrição e manutenção das unidades centrais)

e são repassados diretamente ao Fundo RIO, o qual detém autonomia

relativa e são geridos  pela Diretoria de Administração e Finanças.

O Fundo Rio também é responsável pela celebração de contratos

com empresas e convênios com Organizações da Sociedade Civil,

Associações de Moradores, Universidades, estabelecendo parcerias para
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execução de seus programas: Rio Criança Maravilhosa, Rio Jovem, Rio

Experiente, Rio em Família, SOS Cidadania, Vem pra Casa, Oficina da

Criança, Crianças e Jovens em Situação de Risco e Mulheres Vítimas de

Violência. A maioria dos convênios envolve repasse de recursos.

Outras funções do Fundo Rio incluem realizar o

acompanhamento orçamentário e financeiro dos convênios e o

planejamento e logística, relacionados às atividades rotineiras dos

programas da SMDS, equipagem de creches e CEMASI, compra de

material pedagógico, de escritório, de limpeza, de higiene, entre outros,

bem como a compra antecipada e estocagem de itens necessários em

emergências, tais como colchonetes e cobertores.

Estas informações foram retiradas do Relatório de Gestão

1997/2000 do Fundo Rio.

1.6 - Estrutura do Fundo Rio

A seguir, encontra-se a estrutura do Fundo Rio, igualmente

retirada do Relatório de Gestão 1997/2000 do Fundo Rio.
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2 - NOTAS DE EMPENHO E DE ANULAÇÃO / RETIFICAÇÃO

2.1 - Foram emitidas 764 Notas de Empenho e 340 Notas de Anulação e/ou

Retificação (NAR), encontrando-se, suas cópias, arquivadas em ordem

numérica crescente, atendendo ao disposto nos artigos 112 e 113, do

RGCAF, bem como os artigos 1º e 2º da Portaria IGF nº 134, de

26/01/87.

2.2 - Não foram designados oficialmente outros ordenadores de despesa.O

Diretor de Administração e Finanças é O Sr. Berthaldo Souza Soares,

Matrícula nº 60/503400-0.

3.0 – LICITAÇÕES

Durante o período abrangido pela inspeção encontravam-se

designadas as seguintes comissões:

Até 05/09/2000  ( Portaria “P” n.º 08 de 16.04.99)

Presidente:           Teresinha Maria da Silva

Vice-Presidente:   Lucicléa Gonçalves  de Alcantara

Membro:               Eliane de Lemos  Vallone

Suplentes:             Célia Regina dos Santos

                              Paulo Afonso Mendes Karl
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Após 06/09/2000 (Portaria "P" nº 010 de 06/09/00)

Presidente:            Lucicléa Gonçalves de Alcântara

Vice-Presidente:   Célia Regina dos Santos

Membro:               Eliane  de Lemos Vallone

Suplentes:             Paulo Afonso Mendes Karl

                             Aparecida Rodrigues do Nascimento

Foram realizadas 09 licitações no período abrangido.

PROCESSOS

MODALIDADE QUANTIDADE EXAMINADOS

Tomada de Preços 04 04

Convite 05 05

TOTAL 09 09

4 - DESPESAS NÃO LICITADAS

4.1 - Dispensa de Licitação: Artigo 24 da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei

nº 8.883/94.

PROCESSOS

QUANTIDADE EXAMINADOS

7 7
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4.2 - Inexigibilidade: Artigo 25 da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei

nº 8.883/94.

PROCESSOS

QUANTIDADE EXAMINADOS

8 8

5 – SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSOS

QUANTIDADE EXAMINADOS

02 02

6 - CONTRATOS/CONVÊNIOS/AJUSTES E OUTROS

6.1 - Foram firmados no período inspecionado 76 termos.

6.2 - O Sr. Júlio C. M. Martins, Gerente do GCC (Gerência de Contratos e

Convênios), informou que o FUNDO RIO não tem intervenção direta

com as entidades, sendo que todos os convênios são firmados com a

SMDS, tendo o FUNDO RIO como interveniente.
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6.3 - Os instrumentos estão arquivados em conformidade com o Decreto nº

796, de 11/01/77.

6.4 - O responsável pelo controle até dezembro de 2.000, foi o servidor

Gustavo Luís Lopes Martins da Silva, matrícula nº 75/503.378-0, à

época cargo Diretor de Administração e Finanças. A partir de dezembro

não foi designado outro responsável.

7 – TERMOS NÃO REMETIDOS AO TCMRJ

Os termos não remetidos a este Tribunal encontram-se arquivados

no órgão, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1º da

Deliberação n.º 127/99 que dispõe sobre a remessa de atos e

documentos ao TCMRJ. Havia 81 termos, tendo sido analisados 35.
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8.0 – PESSOAL

8.1 – INTRODUÇÃO

Verificamos a regularidade das contribuições devidas à

Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por

amostragem, em relação aos trabalhadores conveniados e celetistas

lotados na sede (CASS) – nível central-  através do exame da seguinte

documentação:

a) GFIP – guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço e Informações à Previdência Social

b) GPS - guia de recolhimento da Previdência Social

c) Planilhas elaboradas pelo Fundo Rio (em anexo), apresentando:

-relação de todo o pessoal lotado na sede, por setor, contendo

nome , matrícula, cargo/função (Doc. nº 1, em anexo)

- relação contendo apenas os trabalhadores  conveniados

lotados na sede, contendo função, lotação, carga horária e

salário e data de admissão (Doc. nº 2, em anexo)
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- “relação dos trabalhadores contidos no arquivo SEFIP”

utilizado para cálculo do FGTS competência:fevereiro de

2.001, (Doc. nº 3, em anexo)

- tabelas de cargos e vencimentos do Fundo Rio,

apresentando para cada cargo e classe ( especial, 1ª, 2ª e 3ª

classes): nº de funcionários e valor da remuneração (Doc. nº

4, em anexo)

- relação de detentores de cargos em comissão e respectiva

remuneração, (Doc. nº 5, em anexo)

-relação de servidores para cálculo do INSS, referência:

fevereiro de 2.001 (Doc. nº 6, em anexo)

- GFIP dos trabalhadores conveniados (Doc. nº 7, em

anexo)

d) processos relativos ao pagamento da GFIP e GPS, tendo

fevereiro de 2.001 como mês de competência (v. itens 8.2.1 e

8.2.2)

e) termos de convênio que admitiram os trabalhadores lotados no

nível central (v. itens 8.2.3 e 8.2.4)
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Verificamos a existência de situações distintas quanto a

obrigatoriedade de recolhimento destas parcelas em virtude da origem e

forma de admissão ou contratação de cada trabalhador, analisada no

item 8.3.2 e 8.3.3.

8.2- PROCESSOS ANALISADOS

8.2.1 - PROCESSO n.º 08/400.130/01 de 20/02/01

OBJETO: pagamento da guia de recolhimento do Fundo

de Garantia por tempo de serviço relativo ao

mês de fevereiro de 2.001.

VALOR: R$ 3.215,89

BASE DE CÁLCULO: R$ 38.966,12

N.º DE FUNCIONÁRIOS: 73

8.2.2 - PROCESSO n.º 08/400.129/01 de 20/02/01

OBJETO: guia de recolhimento do INSS relativo ao mês de

fevereiro de 2.001.

VALOR: R$ 16.521,66

BASE DE CÁLCULO: R$ 55.899,54

N.º DE FUNCIONÁRIOS: 81
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8.2.3 - PROCESSO n.º 08/005681/99

TERMOS: Convênio n.º 345/99 , assinado em 10/08/99

1º Termo Aditivo n.º 410/99, assinado em 01/09/99

2º Termo Aditivo n.º 643/00, assinado em 10/11/00

OBJETO: fortalecimento institucional – conferência de suporte

ao processo de desenvolvimento organizacional do

Fundo Rio, a partir de modelos de gestão que

propiciem alcançar novos patamares de cobertura,

eficácia e efetividade, de conformidade com a

proposta de trabalho constante do processo.

PARTES: SMDS e Central de Oportunidades

VALOR: R$ 2.676.170,73

PRAZO: 24 meses

Observação:

O presente Convênio, protocolado nesta Corte sob o nº

TCMRJ 40/8677/99, encontra-se com carga para o SGE, Apresenta os

seguintes Termos Aditivos: 1º TA nº 410/99 (não localizado no Sistema

de Controle de Processos do TCMRJ) e 2º TA nº 643/00 (TCMRJ

40/000035/2001), apensos ao referido Convênio (TCMRJ 40/8677/99).



13

8.2.4 - PROCESSO n.º 08/005312/94

TERMOS: Convênio n.º 82/98 , assinado em 01/12/98

OBJETO: execução de programas sociais na SMDS, nas

instalações do CEMASI Ayrton Senna, Av. Marechal

Rondon, s/nº, Mangueira.

PARTES: SMDS e Centro de Assessoria ao Movimento Popular

- CAMPO

VALOR: R$ 3.868.841,68

PRAZO:até  novembro de 2.000

Observação:

O presente Convênio, protocolado nesta Corte sob o nº

TCMRJ 40/0679/99, encontra-se com carga para o GCS-7, com

requerimento de vista do Sr. Conselheiro Maurício Azêdo. Apresenta os

seguintes Termos Aditivos: nº 451( nº TCMRJ 40/9221/99) e nº 207/00

(TCMRJ 40/03695/00), apensos ao referido Convênio (TCMRJ

40/0679/99).
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8.3 - ANÁLISE DA REGULARIDADE DO

RECOLHIMENTO DE FGTS E INSS

Examinamos a regularidade do INSS e FGTS por amostragem,

em relação aos trabalhadores conveniados – contratados através dos

convênios - e celetistas lotados na sede – nível central.

Constatamos a existência de situações distintas quanto à

obrigatoriedade de recolhimento destas parcelas em virtude da origem e

forma de admissão/contratação de cada trabalhador.

8.3.1 - Pessoal lotado no Fundo Rio:quantitativo e composição

De acordo com a planilha contendo a relação de todo o pessoal

lotado na sede, (v. Doc. nº 1, em anexo) fornecida à Comissão

Inspecionante, referente ao mês de março de 2.001, constatamos o

seguinte quantitativo e composição de pessoal lotado no Fundo Rio,

demonstrado na tabela apresentada a seguir:
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QUANTIDADEMATRÍCULA DISCRIMINAÇÃO

Nº % do total

30/ Estatutários 14

40/ celetistas 7

20,19

60/ comissionados 15 14,43

10/ e 20/ servidores da SMDS que atuam

nesta autarquia

22 21,15

Outras ( 11/,

59/, etc.)

servidores de outros órgãos da

Prefeitura que atuam nesta

autarquia, entre outros casos.

5 4,8

Sem matrícula “conveniados” – contratados

através dos convênios celebrados

com a Central de Oportunidades e

o CAMPO

41 39,42

TOTAL 104 100

Depreende-se do exame dessa tabela e do quadro seguinte:

- os funcionários pertencentes à própria estrutura do Fundo Rio

representam apenas 20,19 % do total..

- os conveniados representam 39,42 % do total.
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GRÁFICO  - COMPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
FUNDO RIO

conveniados
40%

servidores de 
outros órgãos 

5%

comissio-
nados
14%

servidores da 
SMDS
21%

func. do 
Fundo Rio

20%

 No nosso entendimento, este fato dificulta a continuidade

administrativa, já que em alguns setores a presença de trabalhadores

que não são do quadro próprio do Fundo Rio atinge 100%, como:

FR/PRE/APOIO, FR/DPR (Diretoria de Projetos), FR/CPL(Apoio à

CPL),  FR/DAF/GCC(Gerência de Contratos e Convênios).

Em outros setores, tais como FR/DAF/GFII (Contabilidade),

FR/DAF/GAA2 (Almoxarifado da Penha), FR/DAF/GOS (Gerência de

Obras e Serviços), existem apenas um funcionário do Fundo Rio.
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Verificamos ainda, que na Gerência de Contratos e Convênios, os

8 (oito) conveniados exercem a função de técnico administrativo,

representando 66,67% dos 12 funcionários; e que no Departamento de

Prestação de Contas - responsável pela Prestação de Contas dos

Convênios – dos quinze funcionários, dez são conveniados, o que

representa 66,67% dos funcionários.

Ressaltamos que, de acordo com o memorando FR/DAF/GCC-1

nº015/2001, a última prestação de contas da Central de Oportunidades –

Fortalecimento Institucional data do mês de dezembro de 2000 e do

Campo/CEMASI Ayrton Senna, data do mês de janeiro de 2001.

Contrariando a Cláusula Oitava do Convênio nº 82/98 e 345/99, “ até 30

dias após o recolhimento da parcela o 2º convenente entregará a

respectiva prestação de contas ao FUNDO RIO, evidenciando o

atendimento que foi realizado no período, devidamente atestado pelo 1º

convenente para providências  quanto a liberação da parcela. .

8.3.2 – Trabalhadores Conveniados

Para uma melhor visualização da composição dos trabalhadores

conveniados lotados na sede, construímos a tabela e o gráfico

apresentados a seguir, utilizando a planilha em anexo (Doc. nº 2), que

apresenta um total de 46 pessoas
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Observamos que a planilha utilizada diverge do total de

conveniados (41) constantes da tabela com a lotação (Doc. 1). A

jurisdicionada deverá esclarecer esta diferença. Porém, para a análise

apenas da situação dos  conveniados, a comissão fez esta opção pela

lista com maior número de indivíduos, por ser mais completa e por

considerar que em alguma época estes estavam lotados na sede

FUNÇÃO N.º SALÁRIOS
Assistente Administrativo II 4 R$ 797,48
Auxiliar de Almoxarifado 7 R$ 315,80
Assessor I A 2 R$ 1.042,41
Assistente de Projetos 1 R$ 1.708,88
Assessor I 1 R$ 978,98
Técnico Administrativo
Assessor

4 R$ 504,53

Técnico Administrativo 25 R$ 398,74
Motorista 1 R$ 350,67
Ag. Administrativo
Especializado

1 R$ 388,73

TOTAL 46 R$ 22.899,22
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Quanto ao pagamento do INSS e FGTS dos conveniados,

à instituição filantrópica que os contratou diretamente cabe esta

responsabilidade. Observamos ainda que o Fundo Rio responde

solidariamente com a instituição por esta obrigação.

n.º contratados

Técnico 
Administrativo

55%

Assessor I A
4%

Auxiliar de 
Almoxarifado

15%

Assessor I
2%Técnico 
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Desta forma, a jurisdicionada deverá comprovar a

regularidade dos pagamentos em relação aos conveniados que não constam da

GFIP de dezembro de 2.000 (doc. nº 7, em anexo ), indicados a seguir:

1. Cláudia Soares Correa

2. Neide Cardoso Marques

3. Marcelo de Jesus Reis

4. Rosângela Conceição Reis Macedo Silva

5. Natasha Fabrini

6. José Inocêncio de Santana

7. Marcos Mendonça  dos Anjos

8. Dayana Fernandes Dewing de Oliveira

9. Alberto Anes Cosme da Silva

10. Katarinne Christine Thines Gomes

11. Alex Cristiano da Silva

12. Ana Margarida Pereira dos Santos

13. Maria Lucinda Oliveira Sobrinho

14. Lisandra Cavalcanti Moura

15. Márcia Cruz da Silva

16. Tatiana Lúcia Vieira da Silva
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8.3.3 – Servidores Celetistas

O Fundo Rio se responsabiliza pelo pagamento do INSS dos

servidores celetistas, inclusive com os funcionários cedidos à outros

órgãos.

Da planilha apresentada (doc. nº 6, em anexo), constam

pagamentos do INSS dos servidores celetistas pertencentes a estrutura

do Fundo Rio.

Verificamos que o recolhimento de FGTS e INSS relativo ao mês

de fevereiro de 2.001 realizou-se no prazo devido, constando o recibo

do Banco nos processos n.º 08/400.130/01 e 08/400.129/01.

 De acordo com declaração do Sr Ronaldo Mendes Mattos ,

matr. 30/500.736-7, o desconto previdenciário realizado sobre a

remuneração relativa ao pagamento de cargo em comissão, é feita a

favor do INSS, não havendo contudo recolhimento do FGTS (v. Doc.

nº 5, em anexo)

A diferença entre as bases de cálculo utilizada para o recolhimento

de FGTS (R$ 38.966,12) e INSS (R$ 55.899,54), no valor de

R$16.933,42, relativo ao mês de fevereiro de 2.001 deve-se ao não

recolhimento do FGTS  pelos detentores de cargos em comissão.
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Realmente,  a remuneração destes(v. Doc. nº 5, em anexo), totalizou

R$16.933,42 nesta data.

Todavia, encontramos comissionados, abaixo relacionados (v.

Doc. nº 1), que não constam da relação apresentada (v. Doc. nº5),

devendo a jurisdicionada esclarecer tal fato e a quem cabe este ônus

pelo recolhimento do INSS.

1. Alexandre Henrique S. de Souza – matrícula 60/191.863-0

2. Alberto Caulino Pierotti – matrícula 60/210.881-9

3. Eliane da Rocha dos Santos - matrícula 60/210.950-2

4. Júlio César Muniz Martins – matrícula 60/211.219-1

5. Anderson Alexandre dos Santos – matrícula 60/210.934-6

6. Janaína Rodrigues Novaes – matrícula 60/503.568-1

8.4 – ANÁLISE DA LEGALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO

8.4.1 – DOS FATOS

Constatamos a prestação de serviços na autarquia desde agosto

de 1.999, que pode ser melhor visualizada na tabela a seguir.

QUANTIDADE DATA DE ADMISSÃO

19 1999

07 2000

20 2001
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Comparando-se as tabelas de cargos e vencimentos do Fundo

Rio (doc. 4, em anexo) com a  relação dos conveniados (doc. 2, em

anexo), Constatamos a existência de contratação para cargos similares

aos existentes na estrutura do órgão.

8.4.2 – DA DOUTRINA

Precipuamente, para melhor examinarmos a questão, mister se faz

buscar na melhor doutrina o que se entende por prestação de

serviços autônomos e a sua conseqüente diferenciação de contratação

de pessoal.

A prestação de serviços autônomos ou locação civil de serviços

(art. 1216 e seguintes do Código Civil) é, no dizer de Paulo Emílio

Ribeiro de Vilhena, in “Relação de Emprego”, Ed. Saraiva, 1975, pág.

236,  “aquela em que o contratado desenvolve a sua atividade (...)

com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da

escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução”.

Segundo os ensinamentos de Ivan Barbosa Rigolim - “O Servidor

Público na Constituição de 1988”, Ed. Saraiva, pág. 99, “a prestação de

serviços deve se distinguir totalmente das características contidas na

CLT, sobretudo em seu art. 3º”, verbis:
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“Art. 3º - Considera-se empregado toda

pessoa física que prestar serviços de

natureza não eventual a empregador sob a

dependência deste e mediante salário.” (grifo

nosso)

Consultando, ainda, Adilson Abreu Dallari, in “Regime

Constitucional dos Servidores Públicos”, 2ª Ed., Ed. Revista dos

Tribunais, pág. 125, extraímos o seguinte:

“Obviamente não está excluída ou proibida pelo texto

constitucional a locação de serviços, a contratação de um serviço

específico e determinado a ser executado, num determinado lapso

de tempo, por pessoa física ou jurídica. Nestes casos, porém, não

haverá contratação de pessoal, dado que tais contratados não são

servidores públicos e não se enquadram em qualquer regime

jurídico de pessoal.” (Grifamos)

Em síntese, a prestação de serviços só é viável quando atender,

entre outros, aos seguintes requisitos básicos:

1. . serviço de natureza  eventual;

2. . prazo determinado;
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3. . inexistência de hierarquia entre o contratante e

o        contratado;

4. . inexistência de controle de frequência e horário

do contratado;

5.  não pagamento de salários.

Como claramente expõe Adilson Dallari, “ a locação de serviços

não é contratação de pessoal , pois dessa distingue-se totalmente, no

entanto, nos casos em que tais especificações são afrontadas,

configura-se a admissão irregular de pessoal, prevista no § 2º do

art. 37 da Carta Federal.”

Impende ressaltar que até a edição da Constituição da República

de 1988, no caso de ocorrência de tal situação, era, conforme

constatamos na decisão do antigo Tribunal Federal de Recursos, a

seguir transcrita, o liame laboral reconhecido:

Decisão TFR - 3ª T - R.O. 4.821, de 22.8.80:

“Prestação de serviço a órgão público, em caráter

permanente, mediante salário, caracteriza o vínculo empregatício.”

Entretanto, com a exigência constitucional de só se admitir

provimento de cargo público através de prévia habilitação em concurso
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(art. 37, inc. II, CR/88), a jurisprudência de nossos Tribunais já se

firmou no sentido de não mais reconhecer o vínculo empregatício,

considerando nulas, por conseguinte, as admissões ocorridas ao

arrepio daquele dispositivo.

8.4.3 - IMPROPRIEDADES ENCONTRADAS

Ante todo o exposto, passaremos a relatar as impropriedades

encontradas nas contratações de prestadores de serviço efetuadas pelo

Fundo Rio frente aos requisitos básicos que justificam esta espécie de

relação citados no item 8.4.2:

8.4.3.1 - Serviço de natureza não eventual:

Nos processos analisados, percebemos ser prática comum 1 a

contratação de organizações filantrópicas para prestadores de serviço

para o exercício de funções administrativas, de cunho tipicamente

operacional, tais como assistente administrativo II, auxiliar de

almoxarifado, técnico Administrativo e  motorista, funções estas

totalmente incompatíveis com a locação civil de serviços, que, conforme

já relatado, limita-se àqueles de natureza eventual.

Para melhor esclarecer o assunto, transcrevendo Ivan Barbosa

Rigolin, pág. 197,  na obra já citada:

                                                                
1 Verificada em outras inspeções realizadas pela 2ª Inspetoria deste Tribunal.
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“Vale-se o poder público, com freqüência, quando não lhe é

possível, ou quando é ocasionalmente inconveniente a admissão de

servidor, do serviço de profissionais particulares, em regra

autônomos, que contrata segundo os arts. 1216 a 1236 do Código

Civil, por locação de serviço, a que costuma designar, sem

preocupação de rigor, por “prestação de serviço”, ou “serviço de

terceiro”, ou “contratação de serviço”, ou outras titulações.  Trata-se

em geral de projetos específicos, ou de serviços de consultoria e

assessoramento, ou pequenos reparos, ou obras, ou patrocínio de

causas, ou perícias, e nessas hipóteses é inquestionável o acerto da

Administração no celebrar os contratos civis, uma vez que o objeto

lhes é próprio (sem maiores preocupações neste momento, como

quanto à questão da licitação). Ocorre que freqüentemente, por

ignorância mais ou menos escusável da autoridade, ou por

indisfarçável má-fé e burla ao princípio, autênticas funções

públicas, rotineiras, habituais, necessárias permanentemente nas

repartições, burocráticas e contínuas, são objeto das mesmas

contratações civis, num evidente desacerto que muita vez representa

desvio de finalidade, que carrega em si inconstitucionalidade,

ilegalidade e, com isso, lesividade ao erário.” (Grifamos).

8.4.3.2. Continuidade da prestação dos serviços
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Examinando a planilha (doc.2, em anexo), a contratação  desses

profissionais na forma em tela vem ocorrendo sistematicamente desde

1999, o que atesta a essencialidade dos serviços objeto das contratações

em questão.

8.4.3.3 -  Existência de hierarquia entre o contratante e o

contratado e controle de freqüência:

A relação de hierarquia entre os prestadores de serviço e a

Prefeitura torna-se patente ao verificarmos que aqueles encontram-se

lotados no Fundo Rio, desenvolvem suas atividades na sede, sob sua

supervisão e controle, e têm suas freqüências atestadas, para fins de

remuneração, conforme estabelecido no termo de convênio.

8.4.3.4 -  Salários

A periodicidade que marca a efetuação dos pagamentos,

evidenciam, que aos profissionais em questão a Prefeitura paga, na

realidade, salários, mormente, se levarmos em conta que os referidos

procedimentos vêm sendo realizados sistematicamente há vários anos,

como comprovam a data de admissão.

In casu, o salário dos profissionais relaciona-se ao tempo.

Salário por tempo , segundo Amauri Mascaro Nascimento, in

Iniciação ao Direito do Trabalho, “é aquele pago em função do tempo
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no qual o trabalho foi prestado ou o empregado permaneceu à

disposição do empregador, ou seja, a hora, o dia, a semana, a

quinzena e o mês, excepcionalmente um tempo maior.”.

 “Art. 5º - É nula a contratação em que for

constatada relação de pessoalidade ou

subordinação direta entre o contratante e

pessoa física empregada pela contratada

(...)

Ante o exposto, considerando que as contratações em referência

configuram,  admissão de pessoal sob a máscara de locação de

serviços, permitimo-nos inferir serem aquelas efetuadas a partir de

05.10.88,  manifestamente nulas de pleno direito. De acordo com a

Constituição  Federal de 1.988:

“Art. 37 - A administração pública direta,

indireta ou fundacional, de qualquer dos

poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e, também, ao

seguinte:

I - omissis;
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II - a investidura em cargo ou emprego

público depende de aprovação prévia em

concurso público de provas ou de provas e

títulos, ressalvadas as nomeações para

cargo em comissão declarado em lei de livre

nomeação e exoneração; ”

Destaquemos, também, o preceituado no § 2º do artigo em

referência:

“§ 2º  A não observância do disposto nos

incisos II e III implicará a nulidade do ato e

a punição da autoridade responsável, nos

termos da lei.”

8.4.3.5 -  Desvio de finalidade do Convênio

Lotação na sede- nível central - de dois contratados através do

convênio com o CAMPO, que, s.m.j, deveriam trabalhar no CEMASI

Ayrton Senna. A jurisdicionada deverá esclarecer esta questão.

Sobre desvio de finalidade, ensina o Mestre Hely Lopes

Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 20 ª ed.,:
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“O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a

autoridade, embora atuando nos limites de sua competência,

pratica o ato por motivo ou com fins diversos dos objetivados pela

lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de

poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras,

a violação moral da lei, colimando o administrador público fins

não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais

para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais

desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma

desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na

realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum

particular com a subseqüente transferência do bem expropriado; ou

quando outorga uma permissão sem interesse coletivo; ou, ainda,

quando classifica um concorrente por favoritismo, sem atender aos

fins objetivados pela licitação.

O ato praticado com desvio de finalidade - como todo ato

ilícito ou imoral - ou é consumado às escondidas ou se apresenta

disfarçado sob o capuz da legalidade e do interesse público. Diante

disto, há que ser surpreendido e identificado por indícios e

circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, substituído

habilidosamente por um fim ilegal ou imoral não desejado pelo

legislador. ( . . . ).

A lei regulamentar da ação popular  ( Lei nº 4.717, de

29.6.65) já consigna o desvio de finalidade como vício nulificador

do ato administrativo lesivo do patrimônio público e o considera
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caracterizado quando “o agente pratica o ato visando a fim diverso

daquele previsto, explicita ou implicitamente, na regra de

competência” (art. 2º ,“e”, e parágrafo único, “e” )( . . .).” (grifo

nosso)

8.4.4  Conclusão

 À jurisdicionada cabe esclarecer sobre a utilização de prestadores

de serviço, admitidos através de entidade interposta, para atividades

administrativas de natureza permanente do Fundo, em substituição a servidores

concursados.
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9  -  CONTABILIDADE/TESOURARIA

9.1 -  Verificamos que as práticas e os procedimentos contábeis adotados pelo

FUNDO RIO estão de acordo com o disposto na legislação em vigor, o

livro diário e o razão, por exemplo, encontravam-se corretamente

escriturados, informatizados e devidamente atualizados. Após

comparação por amostragem dos valores registrados nas contas do

Diário e Razão, com os valores constantes nos balancetes e nos

documentos de conciliação bancária, e não foram detectadas

impropriedades.

9.2- Quanto à Tesouraria, constatamos que não havia valores em espécie, pois

todos os pagamentos são efetuados através de cheques, e na verificação

dos documentos pertinentes, não encontramos impropriedades.

10 – ALMOXARIFADO

10.1 - Almoxarifado do CASS

 Localização: Av. Afonso Cavalcanti nº 455 – 6º andar

           Responsável: Francisco Alves da Silva

           Cargo: Agente Auxiliar de Administração

           Matrícula: 10/500.663-6

 Ato de Designação: Portaria “P”  nº 044 de 26.12.96.
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         Procedemos a contagem física dos itens selecionados, não

encontrando divergências em relação aos quantitativos registrados nas

Fichas de Controle de Estoque.

         O Controle de Estoque deste almoxarifado é informatizado.

A Unidade mantém escrituração analítica dos bens, em

atendimento ao disposto no inciso I, do art. 6º da Resolução CGM n.º

063/96, utilizando fichas individuais de controle, de acordo com o

Anexo I da citada Resolução.

As condições físicas e de conservação do referido almoxarifado

são razoáveis, não havendo problemas como infiltração, sujeira e etc.

10.2 – Almoxarifado de Vila da Penha

Localização: Estrada do Quitungo n.º 1145 – Vila da Penha.

Responsável: José Wagner Barbosa da Silva

Cargo: Almoxarife

Matrícula: 20/178.384-4

Ato de Designação: Portaria “P” n.º 01/98.

OBSERVAÇÕES:

Este almoxarifado, de acordo com o já citado Relatório de

Gestão, foi montado em 1998 com a finalidade de estocar e distribuir o
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material a ser utilizado em CEMASI, creches e demais equipamentos da

SMDS. Ocupa um galpão com área de 2.500 m².

         O controle de estoque não está informatizado. O que em função

do grande volume de material estocado, urge ser implementada com a

máxima brevidade.

A Unidade mantém escrituração analítica dos bens, em

atendimento ao disposto no inciso I, do art. 6º da Resolução CGM n.º

063/96, utilizando fichas individuais de controle, de acordo com o

Anexo I da citada resolução. Encontramos falhas nesse almoxarifado

que estão apontadas no item 13.5 do presente relatório.

11 -BENS MÓVEIS

Responsável: Álvaro Durães

Cargo: Gerente Administrativo

Matrícula: matrícula nº 60/503.404-8

Ato de Designação: Portaria “P” n.º 008 de 16/01/01
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UNIDADES DE BENS MÓVEIS VISTORIADAS

CASS - R. Afonso Cavalcanti, 455- 5º andar- salas 530, 541, 549, 557, e

Almoxarifado da estrada do Quitungo, nº 1.145, Vila da Penha.

11.1 - O Cadastro de Bens Patrimoniais está de acordo com o anexo 4 da

Resolução CGM n.º 149/98. Os bens constantes do Registro de

Inventário Permanente para verificação de suas existências físicas,

foram encontrados convenientemente identificados conforme o disposto

no § único do art. 13 da citada Resolução.

11.2 - Quanto aos demais procedimentos de registro e inventariação dos bens

móveis, o órgão procedeu de acordo com as determinações legais em

vigor, exceto pelas falhas apontadas no item 13.6.

12.0 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS

12.1 – PROCESSO n.º 08/400.662/00 (TCMRJ- 40/5886/2000)

CONTRATO n.º 099/00, assinado em 21.09.00

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de 11 (onze ) veículos

da marca Volkswagen, sendo 10 (dez) do tipo Kombi, 01

(um) do tipo Gol, todos à gasolina, incluindo mão-de-obra,

reposição de peças, bateria, lanternagem, pintura, serviços de

eletricidade, alinhamento e balanceamento de rodas.

PARTES: FUNDO RIO e a Empresa Guandu Veículos Ltda.
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VALOR: R$ 8.000,00

PRAZO: 12 meses

Nº EMPENHO VALOR LIQUIDADA PAGA A PAGAR CANCELADO

2000/1464-8 5.333,32 5.333,32 5.333,32 0  -

2000/0965-5 2.666,68 2.666,68 2.666,68 0  -

2000/1246-9 2.000,00 1.531,73 1.531,73 0 468,27

OBSERVAÇÂO:

Apesar de solicitado através do memorando nº 08 de 06.03.01, e

reiterado pelo Memorando nº 14 de 12.03.01, não nos foram

apresentados os processos de fatura correspondentes, fato que nos

impediu de acompanhar a sua execução.

Vale lembrar que tal procedimento fere o disposto no art. 40, da

Deliberação nº 034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento Interno

desta Corte.
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12.2 – PROCESSO n.º 08/400.483/00

CONTRATO n.º 072/00, assinado em 20.07.00

OBJETO: Prestação de serviços de confecção de placas para indicação

dos Centros Municipais de Atendimento Social Integrado, classe de

material 9905.

PARTES: FUNDO RIO e a Empresa Luminárias Columbia Ind. e Com.

Ltda.

VALOR: R$ 24.300,00

PRAZO: Até 31.12.2000

Nº EMPENHO VALOR LIQUIDADA PAGA A PAGAR

2000/0774-1 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0

Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente Financeira

do FUNDO RIO.

Apesar de solicitado através do Memorando nº 11, de 08/03/01,

não nos foi fornecida a relação oficial dos locais que receberam as

placas.

A escolha dos locais a serem vistoriados foi baseada numa lista

não oficial e por outros documentos fornecidos pela Sra. Ilka dos

Santos, agente comunitário, matrícula 30/500712-4.
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LOCAIS VISTORIADOS

CEMASI C. Irmãs Batista

Rua Siqueira Campos, 132 – Copacabana

CEMASI C. Aconchego

Rua Maria Luiza, 70 – Lins

CEMASI Raul Seixas – Maluco Beleza

Rua Teixeira Soares, 43 – Praça da Bandeira

CEMASI Abrigo Maria Teresa Vieira

Rua Elpídio Boa Morte, 232 – Praça da Bandeira

CEMASI Arlindo Rodrigues

Rua Desembargador Isidro, 48 – Tijuca

CEMASI Casa da Vila

Rua Professor Manuel de Abreu, 196 – Vila Isabel

CEMASI Plínio Marcos

Rua Bartolomeu de Gusmão, 98 (sob o viaduto de São Cristóvão)
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OBSERVAÇÕES

1 - Dos CEMASIS inspecionados, relacionamos abaixo os que

continham placa de identificação em bom estado e colocada no seu

devido local:

 CEMASI C. Irmãs Batista ( v. foto em anexo).

b) CEMASI C. Aconchego ( v. foto em anexo).

c) CEMASI Raul Seixas – Maluco Beleza ( v. foto em anexo).

d) CEMASI Abrigo Maria Teresa Vieira

e) CEMASI Plínio Marcos ( v. foto em anexo).

2 - No CEMASI Arlindo Rodrigues, a placa não foi encontrada

no lugar adequado, apresentando-se em péssimo estado de conservação

( v. foto em anexo). De acordo com informações prestadas pela

Coordenadora do Cemasi, Teresa Escofano, contratada pela Fundação

Fé e Alegria, tratando-se de  uma casa de acolhida (residência) a

colocação de uma placa seria inconveniente, por acarretar problemas de

discriminação a seus ocupantes.

3 - O CEMASI Casa da Vila ( v. foto em anexo). não havia

recebido placa de identificação até a presente data. A Coordenadora do

CEMASI, Márcia Maria do Nascimento, informou não estar ciente da

existência, tampouco do recebimento de placa de identificação.
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12.3 – PROCESSO n.º 08/009.863/98 (TCMRJ –40/000336/01)

CONTRATO n.º 046, assinado em 17.05.00

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia de manutenção predial

preventiva e corretiva, com fornecimento de material até o

limite máximo do valor estabelecido no anexo VI do Edital

de TP nº 010/98, para as unidades da SMDS, integrantes da

Coordenadoria Regional – CR 5.1.

PARTES: FUNDO RIO e a EMACEL Empresa Auxiliar de

Construções e Engenharia Ltda.

VALOR: R$ 122.388,95

PRAZO: 07 meses e 15 dias, até dezembro de 2000.

Nº EMPENHO VALOR LIQUIDADA PAGA A PAGAR

2000/00544-8 122.338,95 122.338,95 102.718,95 19.620,00

Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente Financeira

do FUNDO RIO.

OBSERVAÇÕES:

a) Face à natureza dos serviços objeto do presente, seria crucial a

análise dos processos de fatura correspondentes. Apesar de solicitados

através do memorando nº 08 de 06.03.01 e reiterado através do

memorando nº 14 de 12.03.01, não nos foram remetidos para exame.

Vale lembrar que tal procedimento fere o disposto no art. 40, da
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Deliberação nº 034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento Interno

desta Corte.

b) Apesar de solicitado, não nos foi enviado, para exame, o processo nº

08/400.706/97, que tem a mesma beneficiária e objeto semelhante.

          c) O presente Contrato foi remetido ao TCMRJ ( nº 40/2177/00 ),

encontrava-se com carga para a 2º IGE em 15.01.01.

12.4 – Processo n.º 08/400.428/00

CONTRATO n.º 103, assinado em 22.09.00

OBJETO: Prestação de serviços de locação de 13 (treze) máquinas

copiadoras, incluindo manutenção com reposição de peças,

treinamento para operadores e material de consumo (toner,

revelador e cilindro).

PARTES: FUNDO RIO e a Empresa Xerox Indústria e Comércio  Ltda.

VALOR: R$ 54.163,45

PRAZO: 12 meses

Nº
EMPENHO

VALOR LIQUIDADA PAGA A PAGAR CANCELADO

2000/1017-4 15.496,84 14.348,05 14.348,05 14.348,05 Canc. Saldo
2000/1272-5 2.158,24 ANULADO
2001/274-1 9.386,94
Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente Financeira
do FUNDO RIO.
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OBSERVAÇÕES A RESPEITO DOS LOCAIS VISTORIADOS:

 Cemasi Ayrton Senna

Av. Marechal Rondon s/nº - São Francisco Xavier

 C.R. 1 ( Coordenadoria Regional ) – Sambódromo

Sambódromo, setor 11 sala 18 e 31 - Estácio

        Almoxarifado da Vila da Penha

Estrada do Quitungo, 1145 – Vila da Penha

   C.R. 2.2 ( Coordenadoria Regional )  - Vila Isabel

Rua Visconde de Santa Isabel, 34 

Foi verificado que as máquinas estavam nos locais indicados, inclusive

com controle das visitas do técnico encarregado da manutenção.

12.5 – PROCESSO n.º 08/401.179/99 (TCMRJ –40/100064/99)

CONTRATO n.º 036/, assinado em 27/04/00

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de 01

(uma ) quadra polivalente no Cemasi Ayrton Senna.
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PARTES: FUNDO RIO e a Empresa Sphaira Projetos e Construções

Ltda

VALOR: R$ 95.200,00

PRAZO: 90 (noventa ) dias contados a partir do recebimento do

memorando de início.

Nº

EMPENHO

VALOR LIQUIDADA PAGA A

PAGAR

CANCELADA

2000/0481-3 8.206,96 8.206,96 8.206,96 0,00

2000/0660-2 87.173,04 86.904,91 86.904,91 0,00 263,18

Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente

Financeira do FUNDO RIO.

OBSERVAÇÕES

Procedemos a verificação “in loco” onde constatamos a

realização da obra em questão, não tendo sido observadas

irregularidades. Entretanto, havia marcas de infiltração na quadra,

provavelmente decorrente do entupimento das valetas de drenagem que

servem à quadra pela vegetação no seu entorno ( v. foto em anexo).      
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12.6 – PROCESSO N.º 08/400.476/00

CONTRATO n.º , 097, assinado em 18.09.2000

OBJETO: Prestação de serviços de seguro contra roubo, colisão,

cobrindo o veículo segurado e de terceiros, e incêndio, do

tipo Seguro Compreensivo de Veículos.

PARTES: FUNDO RIO e Bradesco Seguros S/A

VALOR: R$ 21.082,86

PRAZO: 12 meses

Nº

EMPENHO

VALOR LIQUIDADA PAGA A PAGAR

2000/01005-9 21.082,86 21.082,86 21.082,86 0,00

2000/01087-7 4.853,60 4.853,60 4.853,60 0,00

Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente

Financeira do FUNDO RIO.

OBSERVAÇÕES:

a) Face à natureza dos serviços objeto do presente, seria crucial a

análise dos processos de fatura correspondentes. Apesar de solicitados

através do memorando nº 08 de 06.03.01 e reiterado através do

memorando nº 14 de 12.03.01, não nos foram remetidos para exame.

Vale lembrar que tal procedimento fere o disposto no art. 40, da
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Deliberação nº 034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento Interno

desta Corte.

12.7– PROCESSO N.º 08/400.762/99 (TCMRJ –40/009418/99)

CONTRATO n.º  117/1999 , assinado em 22/11/99

OBJETO: fornecimento de tíquetes refeição

PARTES: FUNDO RIO e Transamérica Serv. Com. Ltda.

VALOR: R$ 106.270,63

Nº
EMPENHO

VALOR LIQUIDADA PAGA A
PAGAR

CANCELADO

1999/1449-
0

8.855,00 8.851,50 8.851,50 3,50

1999/0014-
2

97.419,13 ANULADO

2000/329-4 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2000/546-3 16.000,00 5.439,54 5.439,54 10.560,45
2000/1221-
2

10.560,46 10.488,35 10.488,35 10.488,35 72,11

2000/1283-
2

408,53 ANULADO

2000/1284-
0

8.447,36 ANULADO

 Informações fornecidas pela servidora Ana Lúcia M. da Silva, Gerente
Financeira do FUNDO RIO.
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OBSERVAÇÕES:

a) Face à natureza dos serviços objeto do presente, seria crucial a

análise dos processos de fatura correspondentes  e a relação dos funcionários

que recebem tíquetes/vale refeição. Apesar de solicitados através do

memorando nº 17 de 14.03.01, não nos foram remetidos para exame. Vale

lembrar que tal procedimento fere o disposto no art. 40, da Deliberação nº

034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento Interno desta Corte.

b) O referido contrato foi remetido ao TCMRJ ( nº40/9418/99), tendo

sido arquivado em 18.08.00.

13.0 – IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES

ENCONTRADAS:

13.1 - QUANTO AO ITEM 3.0 – LICITAÇÕES:

13.1.1 -  Processo n: 08/400.758/00

MODALIDADE: Carta Convite n.º 17/00

OBJETO:  Aquisição de materiais, como Shorts,camisas etc.

VALOR:    R$ 8.320,70

          FAVORECIDOS: Olimpicus Sport Roupas Ltda e outros.
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Observação

Não consta declaração de que os materiais não existiam, à

época, no almoxarifado, contrariando o disposto no item 5, § 4º, do art.

397 do RGCAF.

13.2 - QUANTO AO ITEM 4.0 – DESPESAS NÃO LICITADAS:

13.2.1 – Processo n.º 08/400.932/00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput  do art. 25 da Lei 8.666/93 e

alterações

OBJETO:  Inscrição de servidores em curso  de aperfeiçoamento

                  profissional

VALOR: R$ 3.560,00

FAVORECIDO: ESAFI - Escola de Administração e Treinamento

       S/C.

Não consta do processo a razão para escolha do executante, bem

como a justificativa do preço, conforme o estipulado nos incisos II e III

do art. 26 da Lei nº 8666/93 e alterações.

Essa Comissão entende que tal despesa fere o princípio da

economicidade, uma vez que os cursos de Contabilidade Pública e

Execução Financeira/Prestação de Contas de Despesas Públicas e

Tomadas de Contas não são cursos especializados ao ponto de não

poderem ser realizados pelas diversas Instituições de Ensino locais
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gabaritadas para tal, como Fundação Getúlio Vargas, Fundação João

Goulart, FESP e outras.

13.2.2 - Processo n: 08/400.919/00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput  do art. 25 da lei 8.666/93 e

alterações

OBJETO:  Inscrição de servidores em curso  realizados pela Fundação

              Getúlio Vargas

VALOR: R$ 880,00

 FAVORECIDO: Fundação Getúlio Vargas

   Não consta, do processo, a razão para escolha do executante,

bem como a justificativa do preço, conforme o estipulado nos incisos II

e III do art. 26 da Lei nº 8666/93 e alterações.

13.3 - QUANTO AO ITEM 5 – SUPRIMENTO DE FUNDOS:

13.3.1- PROCESSO Nº 08/400.029/2000

OBJETO: Suprimento de Fundos.

VALOR: R$ 7.445,86

BENEFICIÁRIO: Gustavo Luiz Lopes Martins da Silva

NOTA DE EMPENHO:  2000/00226-2 de 15/07/2000
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Foram adquiridos cartões de visita no valor de R$ 268,00 (N.F. nº

3674, fls. 116) em desacordo com o disposto no art. 4º do Decreto

13.891/95, alterado pelo Decreto n.º 17926/99, “O sistema

descentralizado de suprimento de fundos não prevê a realização de

despesas com gêneros alimentícios, flores, cartões de visita, táxi,

combustível e material permanente não adquirido no código de despesa

específico”.

13.4 – QUANTO AO ITEM 8 - PESSOAL

13.4.1 -  FALTA DE CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA

Conforme apontado no item 8.3.1, no nosso entendimento, o fato

dos funcionários pertencentes à própria estrutura do Fundo Rio

representam apenas 20,19 % do total (sendo que os conveniados

representam 39,42 %), dificulta a continuidade administrativa, já que

em alguns setores a presença de trabalhadores que não são do

quadro próprio do Fundo Rio atinge 100%, como: FR/PRE/APOIO,

FR/DPR (Diretoria de Projetos), FR/CPL(Apoio à CPL),

FR/DAF/GCC(Gerência de Contratos e Convênios).
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13.4.2 - DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA OITAVA DO
CONVÊNIO Nº 82/98 E 345/99

Conforme apontado no item 8.3.1, a última prestação de contas da

Central de Oportunidades – Fortalecimento Institucional data do mês de

dezembro de 2000 e do Campo/CEMASI Ayrton Senna, data do mês de

janeiro de 2001.  Esta omissão contraria a Cláusula Oitava do Convênio

nº 82/98 e 345/99: “ até 30 dias após o recolhimento da parcela o 2º

convenente entregará a respectiva prestação de contas ao FUNDO RIO,

evidenciando o atendimento que foi realizado no período, devidamente

atestado pelo 1º convenente para providências  quanto a liberação da

parcela.”

Ressaltamos que 66,67% dos funcionários. do  Departamento de

Prestação de Contas - responsável pela Prestação de Contas dos

Convênios -  são conveniados.

13.4.3 - A jurisdicionada deverá esclarecer a diferença entre a planilha

utilizada no item 8.3.2 (Doc.2) quanto ao número total de

conveniados constantes da tabela com a lotação (Doc.1).

13.4.4 - A jurisdicionada deverá comprovar a regularidade dos

pagamentos em relação aos conveniados indicados no item

8.3.2 (fls. 20).
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13.4.5 - A jurisdicionada deverá esclarecer, quanto ao apontado no item

8.3.3, o fato dos comissionados relacionados  às fls. 22 não

constarem da relação apresentada (v. Doc. nº5), e a quem cabe

este ônus pelo recolhimento do INSS.

13.4.6 - QUANTO AO ITEM 8.4 – ANÁLISE DA LEGALIDADE DA

TERCEIRIZAÇÃO

A jurisdicionada deverá esclarecer as questões levantadas nos

itens 8.4.3 - Impropriedades Encontradas e 8.4.4 - Conclusão.

13.4.6.1 - quanto à utilização de prestadores de serviço, admitidos

através de entidades filantrópicas, para atividades

administrativas de natureza permanente do Fundo, em

substituição a servidores concursados, contrariando o art. 37,

inciso II, da Constituição Federal de 1988.

13.4.6.2 - quanto ao desvio de finalidade do Convênio.º 82/98

A jurisdicionada deverá esclarecer a questão da lotação na sede-

nível central - de dois contratados através do convênio com o CAMPO,

que, s.m.j, deveriam trabalhar no CEMASI Ayrton Senna.



52

13.5 – QUANTO AO ITEM 10.2 – ALMOXARIFADO DA PENHA

13.5.1 – As requisições de material continuam sendo realizadas ao

almoxarifado  através de Ordens de Remessa, emitidas pelo

FUNDO-RIO, em desacordo com o Anexo 2 da Resolução CGM

n.º 063/96.

13.5.2 – O Demonstrativo de Movimentação de Estoque – DME, continua não

sendo utilizado, contrariando o disposto no item III, do art. 6º da

referida Resolução.

13.5.3 - Procedemos à contagem física dos itens selecionados e encontramos

as seguintes divergências:

Extintor de água pressurizada capacidade 10 l – na ficha de

controle de estoque constava 56, na ficha de prateleira 52 e na

contagem física encontramos aproximadamente 70.

Extintor de água pressurizada capacidade 4 l – na ficha de

controle de estoque constava 52, na ficha de prateleira 50 e na

contagem física aproximadamente 70.
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     13.5.4 – Encontramos os itens abaixo relacionados, que segundo

responsável pelo almoxarifado pertencem ao projeto FAVELA BAIRRO, e

que estavam armazenados indevidamente naquele almoxarifado, sem  fichas

nem notas fiscais comprovando sua origem:

a) Fogão doméstico com 4 bocas

b) Geladeira duplex 440 l marca Eletrolux

c) Dois aparelhos de ar condicionado marca Elgin

d) Bebedouro de pressão, elétrico capacidade 40 l

13.5.5 – Observamos a existência de itens com pouca ou nenhuma

movimentação e em quantidade excessiva em estoque, conforme cópias em

anexo,a saber:

a) Tênis de lona tamanho nº 29, 1.181 unidades desde o Balanço de

31.12.2000

b) Tênis de lona tamanho nº 27, 1.188 unidades desde o Balanço de

31.12.2000

c) Short de moleton cor azul, tamanho 6 anos, estoque atual em 7.225

unidades, porém com consumo médio mensal de aproximadamente

191 unidades.

d) Camisa salmão, tamanho 2 anos, estoque atual em 10.605

unidades, porém com consumo médio mensal de aproximadamente

90 unidades.
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e) Sandália de dedo, tamanho 37/38, estoque atual 700 pares,

consumo médio mensal de 44 pares.

f) Tênis de lona tamanho nº 28, 1.163 unidades desde o Balanço de

31.12.2000

g) Camisa salmão, tamanho M, estoque atual em 2.259 unidades,

porém com consumo médio mensal de aproximadamente 27

unidades.

h) Televisor de 20” a cores, sistema PAL-M/NTSC com controle

remoto, estoque atual 59 unidades, consumo médio mensal de 3

unidades.

i) Máquina de moer e picar carne, capacidade de 180/260 Kg,

estoque atual 32 unidades, consumo médio mensal de 3 unidades.

Desta forma, a jurisdicionada deverá justificar o aparente

descumprimento ao § 7º do art. 15 da Lei 8.666/93, abaixo destacado, por

meio de técnicas quantitativas de estimação”.

“ - Nas compras deverão ser observadas, ainda:

(...)

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função

do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que

possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação”.

Considerando-se a quantidade – na maioria das vezes na ordem de

milhares de unidades - e o volume do material ali estocado, torna-se premente

a informatização deste almoxarifado.
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A ausência desta informatização, no entanto, não justificaria as falhas

no planejamento das aquisições, acarretando a compra de itens que

permanecerão longo tempo armazenados e em quantidade excessiva,

ocasionando dificuldades  de manejo e de controle dentro do almoxarifado,

maior probabilidade de deterioração, além de representar desperdício de

recursos.

 13.6 - QUANTO AO ITEM 11.0  - BENS MÓVEIS

13.6.1 - Existência de bens móveis não identificados e não inventariados:

Sala 557- CASS

- computador monitor 90122 e UCP 0321500059700.0333, marca

Positivo

- computador monitor 901230 e UCP 003215.00059700.0337

- computador monitor 90121 e UCP 003215.00059700.0346

- impressora Z42 Lexmark S.MM24100524

-  impressora Z42 Lexmark S.MM24100455
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Sala 549- CASS

- computador marca Positivo monitor s. 90122 e UCP

0321500059700.0333

- impressora Z42 Lexmark S.MM24104360

Embora solicitado por esta Comissão não nos foram exibidas

Notas Fiscais respectivas.

Sala do almoxarifado de Vila da Penha

-  computador vídeo Samsung Master e CPU série TSA 0003

- impressora Lexmark Z42

- duas cadeiras giratórias sem braço

13.6.2 - Não está sendo emitido o Documento de Transferência Patrimonial

           – DTP, contrariando o disposto no art. 38 da Resolução 149/98.
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 13.6.3- De  acordo com informado pela Srª Clara Inês Ferreira Pereira

(Agente de Administração) , não se formalizaram Termos de

Cessão de Uso para os bens pertencentes a terceiros (Art. 18 da

Resolução CGM 149/98), a exemplo dos seguintes, de

propriedade da SMDS, localizados na sala 557:

- impressora Lexmark s. MM06109222

- impressora Lexmark s. MM06107348

-   computador Philips s. Hc009942054510

13.6.4 - O almoxarifado não possui relação dos móveis ali existentes, de

acordo com o informado pelo Sr. José Wagner Barbosa da

Silva.

13.7 - QUANTO AO ITEM 12.0 - ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONTRATOS

13.7.1 – DESCUMPRIMENTO DO ART. 40, DA DELIBERAÇÃO

TCMRJ Nº 034/83

Apesar de solicitado através de memorando, reiteradamente,

não nos foram apresentados os processos de fatura correspondentes ao

contratos relacionados a seguir, fato que nos impediu de acompanhar

sua execução.
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a) processo nº 08/400.662/00 (TCMRJ n.º 40/5886/2000) -

Contrato n.º 099/00- prestação de serviços de manutenção de

veículos .

b) processo nº 08/009.863/98 (TCMRJ n.º 40/000336/01) -

Contrato n.º 046 - Contratação de serviços de engenharia de

manutenção predial preventiva e corretiva. Observamos que,

apesar de solicitado, não nos foi enviado, para exame, o

processo nº 08/400.706/97, que tem a mesma beneficiária e

objeto semelhante

c) processo n.º 08/400.476/00 - Contrato n.º 097 - prestação de

serviços de seguro de veículos.

d) processo n.º 08/400.762/99 (TCMRJ nº 40/009418/99) -

Contrato n.º  117/1999 - fornecimento de tíquetes refeição

Vale lembrar que tal procedimento fere o disposto no art. 40 da

Deliberação nº 034, de 10.03.83, que aprovou o Regimento Interno

desta Corte.

13.7.2 - Processo n.º 08/400.483/00 - Contrato n.º 072/00 - Prestação de

serviços de confecção de placas para indicação dos Centros

Municipais de Atendimento Social Integrado.

 Apesar de solicitado através do Memorando nº 11, de 08/03/01,

não nos foi fornecida a relação oficial dos locais que receberam as

placas (v. item 12.2).
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 Dos CEMASIS inspecionados, apenas dois apresentaram falhas:

a) O CEMASI Casa da Vila não havia recebido placa de

identificação até a presente data.

b) No CEMASI Arlindo Rodrigues a placa não foi encontrada no

lugar adequado, apresentando-se em péssimo estado de conservação.

13.7.3 - Processo n.º 08/401.179/99 (TCMRJ 40/100064/99) - Contrato

n.º 036 - construção de quadra polivalente no CEMASI Ayrton Senna.

Entendemos que as causas da infiltração apontada no item 12.5

devem ser investigadas e sanadas para se afastar completamente a

hipótese de falhas construtivas.

14.0 – CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, sugerimos o encaminhamento do presente

Relatório ao FUNDO RIO a fim de que este preste os esclarecimentos

necessários adotando as providências cabíveis, quanto às observações

constantes dos itens apontados no item 13.0.

          À consideração de V.S.ª

          SCE - 2ª IGE  em   30/03/2001.
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Processo nº 40/1182/2001

Data da Autuação
       06//04/2001

Fls.

Rubrica

MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO

1

Tribunal de Contas

GABINETE DO CONSELHEIRO MAURÍCIO AZÊDO

VOTO Nº: 1947/2001-MA.

PROCESSO Nº: 40/1182/2001.

REFERÊNCIA: Inspeção  Ordinária   realizada  no  Fundo Municipal de
Desenvolvimento Social.

OBJETO: Verificação de procedimentos administrativos.

PERÍODO: Agosto de 2000 a fevereiro de 2001.

ÉPOCA DA INSPEÇÃO: 5 a 16 de março de 2001.

CONCLUSÃO: Diligência.

I-RELATÓRIO

Submete-se ao exame deste Tribunal de Contas o
Relatório referente à Inspeção Ordinária realizada pela 2a. IGE no Fundo
Municipal de Desenvolvimento Social-Fundo Rio, entre os dias 5 a 16 de março
de 2001, abrangendo o período de agosto de 2000 a fevereiro de 2001, e tendo
por objeto a verificação de procedimentos administrativos.

Após análise, a Senhora Inspetora Geral da 2ª IGE,  às
fls. 66, teceu as seguintes considerações:

1) o Relatório  foi  elaborado em prosseguimento à
programação aprovada por esta Corte no Processo nº 40/4628/2000, em Sessão
Plenária ocorrida no dia 30 de janeiro de 2001;

2) a Inspeção foi iniciada em 5 de março de 2001, com
término em 16   de  março  de 2001,   tendo  sido  verificados  os   procedimentos
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Data da Autuação
       06//04/2001

Fls.

Rubrica

MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO

2

Tribunal de Contas

administrativos do órgão  quanto às licitações, execução de contratos, dispensas
e inexigibilidades de licitação,  almoxarifado, bens móveis, contabilidade,
suprimento de fundos e sua área de pessoal;

3) a Comissão opinou, em sua  conclusão – item 14.0,
que o Relatório deva ser encaminhado à jurisdicionada, para que seja
providenciada a correção do apontado no item 13.0 e seus subitens, bem como
apresente suas justificativas.

O opinamento em questão foi ratificado pelo Senhor
Diretor da Secretaria-Geral de Controle Externo, às fls. 67.

A Secretaria-Geral, através de sua Assessoria, às fls.
68/70, destacou do Relatório da Equipe Inspecionante:

1) foram    constatadas   diversas  impropriedades
elencadas às fls. 52/65, as  quais em síntese concernem à ausência de elementos
necessários a atos de inexigibilidade e procedimentos licitatórios (13.2), à
realização de despesa imprópria ao sistema de suprimentos de fundos, em
desacordo com o estabelecido pelo art. 4º do Decreto nº 13.891/95, (13.3), e ao
descumprimento do acordado nos Convênios números 82/98 e 345/99 (Cláusula
Oitava), diante do atraso na entrega de prestações de contas da Central de
Oportunidades-Fortalecimento Institucional e do Campo-Cemasi Ayrton Senna
(13.4.2.). Também foram detectadas imperfeições nos almoxarifados vistoriados
(13.5) e com referência a bens móveis (13.6), como também distorções no tocante
à estrutura de pessoal do órgão, relativamente às contratações de prestadores de
serviços (13.4);

2) em relação ao Almoxarifado da Vila da Penha é
sugerida a adoção de procedimentos urgentes de informatização, ao passo que se
verificou desatendimento ao disposto na Resolução CGM nº 63//96, art. 6º, III, e
Anexo 2, diante da não utilização do Demonstrativo de Movimentação de
Estoque e de requisições de material impropriamente feitas através de ordens de
serviço (13.5.1 e 13.5.2) e, ainda, a existência de materiais cuja movimentação
não justifica a sua existência em elevado número no estoque (13.5.5), devendo
quanto a este último aspecto ser observado o previsto pela Lei nº 8.666/93, em
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seu art. 15, § 7º, e apresentadas elucidações ante o possível desaproveitamento
de recursos. Na Unidade do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de
Janeiro-Cass observou-se não serem formalizados Termos de Cessão de Uso e
nem emitidos documentos de transferência patrimonial, contrariando o disposto
na Resolução nº 149/98, em seus arts. 18 e 38, respectivamente, bem como
constatou-se que diversos bens móveis estavam sem identificação e
inventariação (13.6.1) e que não há relação do mobiliário existente;

3) na análise da estrutura de pessoal foi constatada
divergência entre o total de conveniados previstos na planilha apresentada
(Doc.2) e aquele apurado pela Comissão Inspecionante, como também foram
apresentados pertinentes questionamentos acerca do comprometimento da
continuidade administrativa, ante o elevado percentual de servidores
conveniados, comparativamente ao quantitativo de funcionários próprios do
órgão.  Foi ainda observado que as contratações de prestadores de serviços  se
vêm dando de forma sistemática, para atividades administrativas de natureza
permanente daquele Fundo, em substituição a servidores concursados,
procedimento que, em última análise, configura admissão de pessoal sob a
forma de locação de serviços, ao arrepio do preconizado pelo art. 37, II, da
Constituição Federal (8.4). Foi requerido ao órgão comprovar a regularidade
dos recolhimentos atinentes ao INSS e ao FGTS, relativamente aos servidores
elencados nos subitens 8.3.2. e 8.3.3, bem como esclarecer a imprópria locação
de dois contratados que, na forma do Convênio nº 82/98, deveriam desempenhar
suas atividades no Cemasi Ayrton Senna. Em visita à referida instituição foram
reveladas as insuficiências descritas nos subitens 13.7.2 e 13.7.3;

4) destaque deve ser dado ao narrado quanto à
impossibilidade de se proceder à análise da documentação concernente aos
processos de fatura relativos aos autos de números 08/400.662/2000,
08/400.476/2000, 08/400.762/99  e  08/009.863/98,    à relação oficial de Centros
Municipais de Atendimento Social Integrado-Cemasi que receberam placas de
indicação, objeto do Processo 08/400.483/2000, e também ao Processo nº
08/400.706/97, cujos objeto e benefíciários identificam-se com os do Processo nº
08/400.762/9, elementos esses que, embora devidamente requeridos pela
Comissão, não foram fornecidos pelo Fundo Rio, contrariando o disposto no art.
40 do Regimento Interno desta Corte ( subitem 13.7.1 )
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Diante da relevância do que foi apurado, a Assessoria da
Secretaria-Geral recomendou a baixa dos presentes autos em diligência, para
que o órgão jurisdicionado proceda nos moldes demandados.

O Senhor Secretário-Geral ratificou a recomendação, às
fls. 70, e submeteu os autos ao Exmo. Senhor Presidente para  ciência e
distribuição.

Às fls. 71, o Exmo. Senhor Presidente encaminhou  o
processo a este Relator.

É o relatório.

II-VOTO

Esta  Corte de Contas tem sido brindada com trabalhos
exemplares de seus servidores na realização de inspeções ordinárias e produção
dos respectivos relatórios, atividade relevante do Sistema Tribunal de Contas no
exercício de seus encargos constitucionais e legais. É com satisfação renovada,
pois que, mais uma vez, registro outro desempenho do gênero, graças ao zelo, à
minudência e à paciência com que se houve a Equipe Inspecionante da 2a. IGE
responsável pela presente Inspeção Ordinária, efetuada pelos servidores Carlos
Henrique Bom de Aquino, Técnico de Contabilidade, matrícula nº 40/900.723,
Cíntia Guimarães Costa, Contador, matrícula nº 40/901.261, e Maria Beatriz de
O.  Neuenschwander, Técnico de Controle  Externo, matrícula nº 40/900.751,
aos quais apresento cumprimentos pela proficiência do trabalho que realizaram.

Além de proceder ao exame dos aspectos que integram
normalmente as inspeções da competência deste Tribunal, a Equipe
Inspecionante teve a preocupação de analisar à luz dos predicamentos de
eminentes doutrinadores e das disposições constitucionais as impropriedades
que detectou. Pôde assim a Equipe Inspecionante demonstrar, em largo trecho
de seu Relatório (fls. 12 a 31), como é avessa e contrária  à Constituição da
República a prática de contratação indireta de pessoal adotada em caráter
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permanente pela jurisdicionada, que assim age em coerência, aliás, com o
procedimento que se tornou regra no órgão do primeiro escalão a que é
vinculada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Ao devassar esse aspecto da atividade do Fundo Rio, a
Equipe Inspecionante lança luz sobre distorções presentes na estruturação do
órgão, que conta com a colaboração permanente de 104 pessoas, das quais
apenas 21 do quadro próprio (14 servidores estatutários e sete celetistas), o
20,19% do efetivo total. Quase o dobro desse contingente (41) é constituído por
pessoal alocado através de convênios firmados com instituições privadas, a
Central de Oportunidades e o Centro de  Assessoria ao Movimento Popular-
Campo, que respondem por 39,42% dos “servidores” em atividade no órgão,
como demonstra o quadro constante das fls. 15 do Relatório (fls. 21).

Os dados alinhados pela Equipe Inspecionante revelam
uma situação grave, “já que em alguns setores a presença de trabalhadores que
não são do quadro próprio do Fundo Rio atinge 100%” (em grifo no Relatório),
como ocorre no Apoio à própria Presidência do Fundo Rio e na Diretoria de
Projetos, no Apoio à Comissão Permanente de Licitação e na Gerência de
Contratos e Convênios.  Em outros setores, como a Contabilidade, o
Almoxarifado da Penha e a Gerência de Obras e Serviços, há apenas um
funcionário do Fundo Rio (grifo do Relatório, fls. 22 dos autos). Não se detém aí
a distorção, como assinala a Equipe Inspecionante:

 “Verificamos   ainda   que   na   Gerência de Contratos
e Convênios  os   8 (oito  conveniados exercem a função
de técnico  administrativo,  representando  66,67%  dos
12 funcionários,   e   que no Departamento de Prestação
de Contas – responsável  pela   Prestação    de  Contas
dos  Convênios   --  dos   quinze        funcionários,    dez
são conveniados, o que  representa 66,67% dos
funcionários (fls. 23 dos autos)”.

Isto significa, dizemos nós, que a responsabilidade de
atestação da correção das prestações  de contas não está afeta a servidores do
órgão, mas a terceiros estranhos a seu quadro, que devem obediência
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hierárquica à instituição que os emprega e que os põe a agir funcionalmente
como se da Prefeitura fossem.

Ao reproduzir a ementa de um dos instrumentos que
gerou esse procedimento, o Convênio nº 345/99, assinado em 10 de agosto de
1999 (fls. 12 do Relatório; fls. 18 dos autos), a Equipe Inspecionante permite-nos
desnudar certo teor de impostura  utilizado para tangenciar as disposições
constitucionais, mesmo assim violando-as. A ementa altissonante diz que o
objeto do instrumento é o “fortalecimento institucional – conferência de suporte
ao processo de desenvolvimento organizacional do Fundo Rio, a partir de
modelos de gestão que propiciem alcançar novos patamares de cobertura,
eficácia e efetividade, de conformidade com a proposta de trabalho constante do
processo”, quando na verdade sua finalidade nada tem a ver com a
grandiloqüência desse rebuscado enunciado: a conveniada é simplesmente
fornecedora de mão-de-obra ao Fundo  Rio e em montante generoso: nada
menos de R$ 2.676.170,73 nos 24 meses de vigência do instrumento.

Depois de assinalar que essa pletora de pessoal estranho
ao quadro da jurisdicionada “dificulta a continuidade administrativa” (fls. 16
do Relatório;  fls. 22 dos autos), a Equipe Inspecionante disseca a inadequação
constitucional desse procedimento, por verificar, nos processos analisados, “ser
prática comum a contratação de organizações filantrópicas para prestadores de
serviço para o exercício de funções administrativas, de cunho tipicamente
operacional, tais com assistente administrativo II, auxiliar de almoxarifado,
técnico administrativo  e motorista,  funções estas totalmente incompatíveis com
a locação de serviços, que, conforme já relatado, limita-se àqueles de natureza
eventual” (grifo do Relatório em suas fls. 26, fls. 32 dos autos).

Registra ainda a Equipe Inspecionante que há
continuidade na prestação de serviços, que são prestados  sistematicamente
desde 1999; existência de hierarquia entre tais prestadores e a Prefeitura,
porquanto se encontram eles lotados no Fundo Rio, desenvolvem suas atividades
na sede, sob sua supervisão e controle e o que a Prefeitura lhes paga é salário
(grifos do Relatórios, fls. 27 e 28; fls. 34 e 35 dos autos), donde a pertinência de
sua conclusão:
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“Ante o exposto,  considerando que as contratações em
referência configuram admissão de pessoal sob máscara
de lotação de serviço (grifos meu, MA) permitimo-nos
inferir serem aquelas efetuadas a partir de 5.10.88
manifestamente nulas de pleno direito” (fls. 29 do
Relatório, fls. 35 dos autos).

O Relatório da Inspeção escancara outros aspectos dos
procedimentos da jurisdicionada que beiram o escândalo, como a imprevisão e o
desperdício na aquisição de determinados bens, como os encontrados na
unidade Almoxarifado da Penha, em que há milhares e milhares de peças que
demandarão anos e anos de requisição sem que seus estoques se esgotem, como
relacionado às fls. 53 e 54 (fls. 59 e 60 dos autos):

- de short de moleton cor azul, tamanho 6 anos, há em
estoque 7.225 unidades, para um consumo médio mensal
(ou requisição média mensal) de aproximadamente 191
unidades, o que significa que nem em três anos o total
existente encontrará destinação social;

- de camisa salmão, tamanho 2 anos, há em estoque
10.605 peças, com consumo/requisição média mensal de
90 unidades, donde a evidência de que só em dez anos o
lote se esgotará, quando as camisas estiverem
transformados de salmão em amarelo e com forte cheiro
de mofo;

- de camisa salmão, tamanho M, há 2.259 unidades, para
um consumo/requisição média mensal de
aproximadamente 27 unidades, quase dez anos, também,
para que o estoque seja zerado;

- de televisor de 20” a cores,  sistema PALM/NTSC com
controle remoto, há estoque de 59 unidades, para uma
requisição média mensal (aqui não se trata de consumo)
de três unidades, o que significa quase dois anos de lenta
redução de tal quantitativo.
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Em relação a esses itens, será o caso de desde logo se
requisitar da jurisdicionada que esclareça:

. por ordem de quem se fizeram tais aquisições e quem
estimou  o   quantitativo de  cada  um  dos  itens  enunciados nas letras a  a  i  do
subitem 13.5.5 do Relatório; fls. 53; fls. 59 dos autos);

. quais os fornecedores de tais bens, item por item, com
indicação dos processos administrativos relativos às aquisições;

. que providências a jurisdicionada adotará para
informatização desse Almoxarifado, de forma a assegurar melhor planejamento
das aquisições e a evitar, como assinala a Equipe Inspecionantes (fls.55; fls. 61
dos autos), “a compra de bens que permanecerão longo tempo armazenados e
em quantidade excessiva, ocasionando dificuldades de manejo e de  controle
dentro do almoxarifado, maior  probabilidade de  deterioração, além de
representar desperdício de recursos”.

VOTO,  pois, como proposto pela Equipe Inspecionante
(fls.59;fls. 65 dos autos) e endossado pelo Senhor Diretor da Secretaria de
Controle Externo (fls. 67) e pelo Senhor Secretário-Geral (fls. 68 a 70), que o
Relatório da Inspeção Ordinária seja encaminhado à jurisdicionada para estes
fins:

1. informar que providências pretende adotar e em que
prazo:

1.1 para que a estrutura do Fundo Rio seja provida de
pessoal próprio admitido na forma do art. 37, II, da Constituição da República,
para  assim eliminar a contratação indireta de pessoal, como vem fazendo
através de convênios com entidades privadas sem obediência às prescrições da
Lei nº 8.666/93;

1.2 para informatização do Almoxarifado da Penha e
adoção,  neste,  das normas fixadas na Resolução CGM nº 063/96;

1.3. para identificação e inventariação dos equipamentos
de informática existentes nas Salas 557 e 548  do Centro Administrativo São
Sebastião do Rio de Janeiro e na sala do Almoxarifado da Penha, com remessa
de cópia das Notas Fiscais respectivas, como constante do subitem 13.6.1 do
Relatório da Inspeção;
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1.4. para reparação das infiltrações na quadra do
Cemasi Ayrton Senna, com responsabilização, se for o caso, da empresa
responsável pela obra (Sphaira Projetos e Construções Ltda.), desentupimento
da valeta de drenagem da área e capina do matagal que cresce em seu entorno;

2. encaminhar a esta Corte de Contas:
2.1 a relação oficial dos locais que receberam as placas

de identificação dos Cemasi’s, bem como o Processo nº 08/400.483/00, relativo
ao fornecimento desses bens,  cujo valor, presumivelmente alto, deve ser
justificado;

2.2 o Processo nº 40/400.932/2000, relativo  à despesa de
inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento profissional na Esafi-
Escola de Administração e Treinamento e relação, com  nome, cargo ou
emprego e número de matrícula, dos servidores que participaram do curso, com
indicação da natureza deste;

3. informar a razão da escolha da Fundação Getúlio
Vargas para administração do curso referido no Processo nº 08/400.919/00 e
justifique o preço pago;

4. adotar providências para o ressarcimento pelo
servidor Gustavo Luiz Lopes Martins da Silva do valor de R$ 268,00 relativo à
despesa com aquisição de cartões de visita, em desacordo com o disposto no art.
4º do Decreto nº 13.891/95, alterado pelo Decreto nº 17.926/99, que regulam o
sistema descentralizado de suprimento de fundos;

5. regularizar      ou        esclarecer      as       demais
impropriedades/irregularidades expostas nos subitens de 13.0 não mencionadas
expressamente neste Voto.

6. remeter os processos enumerados no parágrafo
seguinte.

Fica a jurisdicionada desde logo notificada de que a
sonegação dos Processos números 08/400.662/00, 08/400.476/00, 08/400.762/99,
08/009.863/98 e 08/400.706/97 não submetidos à apreciação da Equipe
Inspecionante, como por esta requisitado durante a Inspeção, ensejará a
aplicação das sanções fixadas na Deliberação nº 109/96 desta Corte, em face da
violação do disposto no art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal.
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Fixo  para a diligência o prazo de 30 dias.

                                         Sala das Sessões,  28  de  agosto   de  2001.

                                                         MAURÍCIO  AZÊDO
                                                             Conselheiro-Relator

MA/zt


