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APRESENTAÇÃO

Rio de Janeiro, ___ de agosto de 2001

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

Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências o Relatório das
Atividades Desenvolvidas e dos Resultados obtidos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, relativo ao período de abril-junho/2001.

Ao cumprir o estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de
Janeiro, esta Corte de Contas  está observando um dispositivo legal e, ao mesmo
tempo, explicitando o trabalho que desenvolve no sentido de tornar transparente o
processo de controle e fiscalização das contas públicas municipais.

Os Excelentíssimos Senhores Vereadores poderão conhecer e analisar, por
meio deste Relatório, todas as atividades desenvolvidas por este Tribunal e, mais que
isso, poderão comprovar o empenho que Conselheiros e Funcionários vêm
empreendendo no sentido de honrar o respeito e a credibilidade que nossos cidadãos
depositam naqueles que têm a responsabilidade de controlar e fiscalizar a aplicação
dos recursos advindos, principalmente, do pagamento de impostos.

Cordialmente,

THIERS VIANNA MONTEBELLO
Conselheiro-Presidente
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1 Introdução

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

a) Competências do TCMRJ.

b) Estrutura Organizacional – Organograma.

c) Órgãos e entidades sob jurisdição do TCMRJ.

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

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

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

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

h) Relações Institucionais: registra as atividades voltadas para a ampliação do intercâmbio de
informações e relacionamento com outras entidades.
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2 Competências do TCMRJ

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

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

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

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

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

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

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

COMPETÊNCIA FUNDAMENTO
(Lei Orgânica)

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

Art. 88, II

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

Art. 88, I

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

Art. 88, III, a

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

Art. 88, IV

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

Art. 88, V
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COMPETÊNCIA FUNDAMENTO
(Lei Orgânica)

Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele
repassados

Art. 88, VI

Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de
programas comuns

Art. 88, VII

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

Art. 88, IX a XII

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

Art. 90, §1º

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

Art. 96, §2º

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

Art. 111

Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização

da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei

Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas dos Municípios, nos termos do

artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às

declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos

municipais a essas Cortes, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de

04/05/2000, novas atribuições nos foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, onde fica

estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, nos

impondo, assim, maior responsabilidade, pois acompanharemos mensalmente as metas, limites e

condições estabelecidas, 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:

 

Plenário 

Presidência Procuradoria Especial 

Gabinete da 
Presidência 

Comissão 
Permanente 
de Licitação 

Gabinete dos Conselheiros 

Assessoria Jurídica 

Secretaria das Sessões 

Assessoria de Informática 

Diretoria de Publicações 

Divisão de Biblioteca 
e Documentação Secretaria Geral 

Secretaria de 
Controle 
Externo 

Secretaria de 
Atividades 

Administrativa 

Dep. Geral de Finanças 

Dep. Geral de Pessoal 

Dep. Geral de 
Serviços de Apoio 

1ª IGE 

2ª IGE 

3ª IGE 

4ª IGE 

5ª IGE 

6ª IGE 

7ª IGE 

CAD 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
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4 Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal

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

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

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

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

QUADRO 02 - ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS

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

FUNDOS ESPECIAIS  (9)
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Fundo Municipal de Habitação
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente
Fundo Municipal de Conservação Ambiental
Fundo Municipal de Saúde
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AUTARQUIAS  (5)
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

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

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

FUNDAÇÕES  (9)
Fundação RIO
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR
Fundação  Parques e Jardins
Fundação João Goulart
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO
Fundação Instituto das Águas do Município - RIOÁGUAS
Fundação Rio Esportes

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

5 Movimentação Geral de Processos

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e
privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de
distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares, concernentes à matéria de sua competência e, na forma estabelecida no
Regimento Interno, decide sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato.

O protocolo registrou neste período a entrada de 1.668 processos, versando sobre os
diversos assuntos citados acima.
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Os números a seguir, apresentados no Quadro 03, demonstram a tramitação dos
processos no período de abril a junho de 2001, segundo sua natureza, indicando as suas
quantidades. O Gráfico 01, a seguir, mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

QUADRO 03 - ENTRADA DE PROCESSOS - 2º TRIMESTRE 2001

ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
LICITAÇÃO 17 30 11 58
CONTRATOS 143 211 225 579
CONVÊNIOS 9 11 19 39
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 112 112 83 307
PESSOAL 105 238 256 599
CONCURSO 3 2 4 9
INSPEÇÕES 9 4 21 34
CONSULTAS 1 1
INFORMAÇÕES/COMUNICADOS 6 7 6 19
DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES 1 1
OUTROS ASSUNTOS 9 7 6 22

TOTAL 415 622 631 1.668

GRÁFICO 01 - ENTRADA DE PROCESSOS POR ASSUNTO

CONTRATOS
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35,91%

ORÇAMENTÁRIO
FINANCEIRO

18,41%

LICITAÇÃO
3,48%

OUTROS ASSUNTOS
1,32%

CONCURSO
0,54%

DENÚNCIAS
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0,06%
INFORMAÇÕES
COMUNICADOS
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6 Atividades do Plenário

6.1 Sessões Realizadas

Durante o 2º trimestre de 2001, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido
em 17(dezesete) Sessões Ordinárias, 03 (três) Sessões Administrativas e 01 (uma) Sessão
Especial, conforme especificado no Quadro 04.

QUADRO 04 - SESSÕES REALIZADAS

MÊS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS ESPECIAL TOTAL
ABRIL 06 01 - 07
MAIO 07 - - 07
JUNHO 04 02 01 07
NO TRIMESTRE 17 03 01 21

O Gráfico 02 apresenta a percentagem de cada tipo de sessão realizada neste
Trimestre e o Gráfico 03 mostra a distribuição dessas sessões ao longo dos meses:

GRÁFICO 02 – TIPOS DE SESSÃO

ORDINÁRIAS
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ADMINISTRATIVAS
14%

ESPECIAIS
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GRÁFICO 03 - DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS SESSÕES
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6.2 Processos Julgados ou Apreciados

O Quadro 05 apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais
das decisões por natureza do processo. O Gráfico 04 ilustra a distribuição desses processos,
agrupados pelas principais classes de assunto.

QUADRO 05 - DECISÕES DO PLENÁRIO
ASSUNTO TOTAIS POR DECISÃO

DILIGÊNCIA ARQUIVAMENTO LEGALIDADE CONTAS REG. OUTROS TOTAL

LICITAÇÃO 30 17 0 0 4   51

CONTRATOS 282 419 0 0 123  824

CONVÊNIOS 57 106 0 0 11  174

ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 40 6 0 34 5   85

PESSOAL 110 1 354 0 48  513

CONCURSO 2 9 81 0 2   94

INSPEÇÕES 17 15 0 0 11   43

INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 1 0 0 0 2    3

DENUNCIAS, REPRESENTAÇÕES 4 2 0 0 1    7

OUTROS ASSUNTOS 1 2 0 0 3    6

TOTAL  544  577  435   34  210 1.800
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GRÁFICO 04 - DECISÕES DO PLENÁRIO
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6.3 Deliberações e Resoluções Aprovadas ou Expedidas

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência,
coopera com o Poder Legislativo, sendo-lhe facultado, em conseqüência, a expedição de atos
sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser
submetidos.

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

QUADRO 06 – DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES

DELIBERAÇÕES
Número Data Ementa
136 15/05/2001 Acrescenta parágrafo ao art. 125 do Regimento Interno do

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,
aprovado pela Deliberação nº 34, de 10 de março de 1983

A divulgação do conteúdo das Deliberações e das Resoluções é feita através de
publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
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7 Atividades da CPL

Neste item apresentamos as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente

de Licitação constituída pela Resolução “P” Nº 153 de 28 de dezembro de 2000,, para dirigir e

julgar os procedimentos licitatórios nesta Corte de Contas.

No 2º trimestre foram realizados 6 (seis) certames, na modalidade de Convite, de
acordo com o quadro abaixo:

PROCESSO Nº CONVITE. Nº OBJETO

40/000773/2001 CV-001/2001 Suprimentos de informática

40/000885/2001 CV-002/2001 Material de expediente e papel
xerográfico

40/000917/2001 CV-003/2001 Manutenção de equipamentos de
informática

40/001240/2001 CV-004/2001 Aquisição de material para
manutenção de aparelhos de ar
condicionado

40/001059/2001 CV-005/2001 Seguro de veículos

40/001236/2001 CV-006/2001 Passagens aéreas

Os procedimentos licitatórios acima descritos foram realizados dentro dos princípios
legais vigentes bem como os da razoabilidade e economicidade que deve sempre nortear as ações
deste órgão.
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8 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.

8.1 Inspetorias Gerais

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

I - 1ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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

II - 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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

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

V - 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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

V - 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Especializada na análise dos processos de aposentadorias.

VI - 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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

VII - 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Exame dos editais de concorrência, suas dispensas e inexigibilidades, bem como dos contratos e
demais instrumentos deles decorrentes.
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8.2 Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento

As competências da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD estão
determinadas na Deliberação 125, de 13 de abril de 1999.

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

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

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

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

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

O mesmo órgão é responsável pela instrução de pareceres a serem emitidos pelo
Tribunal, de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, a exemplo do que foi emitido neste
período, sobre Recursos para abertura de créditos adicionais provenientes do saldo financeiro
para os fundos especiais, solicitado pela Controladoria Geral do Município. É a CAD, também,
que dá apoio contábil ao Conselheiro-Relator das Contas de Gestão do Prefeito.

Através da Deliberação 134, ficou determinada à CAD a verificação da
compatibilidade dos dados informados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e no
Relatório de Gestão Fiscal com aqueles consoantes dos balancetes mensais respectivos, bem
como se as providências previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento do artigo
9º da Lei Complementar 101/2000, foram devidamente adotadas.
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8.3 Movimentação de Processos na Secretaria de Controle Externo

Constata-se no Quadro nº 07 que foram processados pelo sistema a entrada de 3.069
e a saída de 2.809 processos na Secretaria de Controle Externo, considerando a soma de todas as
Inspetorias e da CAD.

QUADRO 07 - MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS POR INSPETORIA

INSPETORIA ENTRADAS SAIDAS
1ª IGE 241 165
2ª IGE 464 507
3ª IGE 354 258
4ª IGE 323 385
5ª IGE 703 583
6ª IGE 310 294
7ª IGE 444 394
CAD 230 223

TOTAL 3.069 2.809

GRÁFICO 05 - PROCESSOS POR INSPETORIA
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O Gráfico 05 mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE.
Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada em aposentadorias e a 7ª IGE é
especializada em editais de concorrência.
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8.4 Inspeções

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2001
(040/004.628/2000), foram realizadas no 2º trimestre as seguintes Inspeções, conforme Quadro
08:

QUADRO 08 - INSPEÇÕES REALIZADAS

INSPETORIA ABRIL MAIO JUNHO

1ª IGE
SMTB

GBP

EMV
RIOZOO
SEDECT

IPLANRIO

PREVI-RIO

2ª IGE
GEO-RIO

SMO
SMDS/FMAS

FUNLAR
SEPE

SETUR

3ª IGE
RIOARTE/Fundação Rio

SMC
FPJ

RIOLUZ
SMU
IPP

CMRJ
SME

RIOARTE

4ª IGE
SMS (Juliano Moreira)

SMH

TCMRJ

SMS
COMLURB

5ª IGE CMRJ
RIOARTE

SMA
FUNDORIO

6ª IGE
RIOTUR

MULTIRIO

RIOFILME

RIOCENTRO

RIOURBE

CET-RIO

CAD FMH FMDU -

8.4.1 Inspeções Ordinárias Relevantes no Período

Dentre as Inspeções Ordinárias realizadas por este tribunal no 2º trimestre de 2001, destacamos
as seguintes:

040/002304/2001- Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na Empresa Municipal de Vigilância
S.A. abrangendo o período de maio/2000 a março/2001, objetivando verificar a execução físico-
financeira de contratos selecionados, analisar procedimentos administrativos referentes a
concorrências, tomadas de preços, convites, dispensas e inexigibilidades, verificar a
regularização de impropriedades apontadas no relatório de inspeção anterior. Também foi objeto
de verificação o fornecimento de vale-transporte e a frota de veículos (carros e motocicletas),
notadamente no que concerne ao procedimento de vistorias. O relatório aponta ainda
impropriedades no tocante a avarias na estrutura do prédio que abriga a corporação da Guarda
Municipal; despesas não licitadas; execução dos contratos nºs 004/2000, 008/2000, 022/2000, ao
Termo de Permissão de Uso nº 409/200-F/SPA.
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040/002.073/2001 - Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE no Gabinete do Prefeito,
abrangendo o período de julho/2000 a fevereiro/2001, tendo como base planejamento
encaminhado em anexo ao Memorando nº 025/01-1a. IGE. A equipe inspecionante apontou
impropriedades no tocante a despesas não licitadas, ao suprimento de fundos, ao contrato
GP/SAA nº 10/2000 cuja execução físico-financeira foi objeto de verificação, e aos bens móveis.

040/002071/2001 – Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Fundação Jardim Zoológico da
Cidade do Rio de Janeiro, objetivando avaliar a posição patrimonial e financeira e os principais
procedimentos de controle adotados, bem como constatar a fiel aplicação dos recursos públicos.
Foram abrangidas as seguintes áreas: Bilheteria e Tesouraria, Receita com a venda de ingressos,
Bancos, Bens Móveis, Almoxarifado, Semoventes e Departamento Pessoal. Os trabalhos foram
desenvolvidos de acordo com os Princípios Contábeis e as Normas de Auditoria, incluindo os
procedimentos de inspeção física, análise da documentação e dos registros, conferência dos
cálculos e observação da legislação aplicável nas áreas envolvidas. Dentre as impropriedades
apontadas no relatório, destacamos: a falta de informação sobre distribuição e validade do bilhete
PASS, distribuído pela Prefeitura da Cidade do RJ, prejudicando o controle; não elaboração do
Demonstrativo Diário de Disponibilidades no próprio dia ou no dia seguinte ao da
movimentação; bens sem identificação; bens sem utilização; ausência de controle contábil
individualizados dos bens; materiais permanentes em almoxarifado contabilizados como bens
móveis; instalações do almoxarifado em mau estado de conservação; inobservância da tabela
atual do salário-família; inexistência de ficha de salário-família, termo de responsabilidade,
atestado de vacinação e comprovante de frequência escolar; ausência de declaração de
dependentes para fins de imposto de renda; servidores sofrendo desconto de vale-transporte em
valor inferior a 6% do salário-base; ausência de documentos comprovando a cessão de servidores
a outros órgãos; recibos de férias de servidores à disposição de outros órgãos não assinados; não
entrega do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

040/001.322/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE na RIOTUR destinada à verificação de
despesa e receitas referentes ao Carnaval/2001. A equipe verificou que nos processos de nºs
12/400.076/01 e 12/400.670/00, os pagamentos foram efetuados antecipadamente em relação ao
prazo previsto no edital, e sem o desconto devido (R$3.11,37 e R$ 1.064,54 respectivamente). A
Riotur foi alertada, comunicou aos fornecedores, e até o encerramento da inspeção o valor total
de R$ 4.175,95 já havia sido devolvido.

040/002013/2001 – Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na Secretaria Especial de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abrangendo o período de março/2000 a
março/2001. A inspeção teve como objetivo fazer uma verificação geral no órgão, comparando
sua competência discriminada na legislação que o criou e observando se seu funcionamento
cumpre os objetivos traçados na mesma; analisando especificamente os procedimentos
administrativos do órgão no período inspecionado, verificando suas se suas rotinas acontecem
em obediência à legislação em vigor e às normas de controle interno; verificando os atos de que
resultaram despesa e a execução físico-financeira de alguns contratos firmados. A equipe de
inspeção apontou impropriedades quanto a licitações (convite), suprimento de fundos, execução
de contratos, almoxarifado e quadro de pessoal.
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040/002.011/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE no RIOCENTRO destinada à verificação dos
procedimentos na área de Recursos Humanos. Os pontos relevantes verificados na Inspeção
foram:

! Descumprimento do pactuado no Termo de Ajuste nº 20/2000 de 28/12/2000, celebrado
com a COPPE/UFRJ, cujo objeto é o estudo da viabilidade técnica e financeira das
alternativas e eficientização energética do Riocentro, com prazo de vigência de 760 dias
úteis, expirado em 09.04.01. a fim de compensar o valor acumulado com a cessão de um
a funcionário à COPPE/UFRJ;

! A empresa aloca seus funcionários para a realização de uma quantidade considerável de
horas extras na ocasião dos eventos, ultrapassando o limite de duas horas diárias
adicionais, sem autorização do órgão competente em matéria de trabalho, conforme
determinação do parágrafo 1º do art. 61 da CLT.

040/002.078/2001 - Inspeção realizada pela 6ª IGE na MULTIRIO, tendo como enfoque a
Produção Televisiva. A equipe concluiu o relatório solicitando esclarecimentos sobre os
seguintes pontos:

! Sobre o número de horas excedentes ao acordado na proposta inicial da COOPECEN;
! Pagamento efetuado com atraso do INSS de competência do mês de dezembro/2000

sobre os serviços prestados pela COOPECEN, referente às notas fiscais 4838, 4846 e
4847, que resultou em multa/juros no valor deR$ 792,46;

! Contratação do Sr. Michel Mellamed como ator/apresentador por 05 dias( no período de
11 a 20/10/00), pelo valor de R$ 5.000,00 , uma vez que o mesmo trabalhou pela
COOPECEN como consultor de programas educativos, no período de 27/08 a 26/10/00,
no total de R$ 471,75 horas, pelo valor de R$ 5.000,55.

! Contratação da Sra. Greice Pinto Drummond Crespo como roteirista por 05 dias ( no
período de 05 a 15/12/00) pelo valor de R$ 971,13, uma vez que a mesma também
trabalhou pela COOPECEN no período de 25/11 a 15/12/00, na mesma função,
recebendo o valor de R$ 229,50.

040/002.133/2001 - Inspeção realizada pela 2ª IGE no Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – FMDCA - e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA,
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2000. Aspectos relevantes:

! Contratação de mão-de-obra para atividade-fim sem concurso público. Observou-se
ainda que alguns dos técnicos vinculados às concorrentes aos financiamentos, avaliam e
acompanham a execução de projetos .

! Foram roubados um projetor de slides e um aparelho de fax
! Possível prejuízo de R$ 9.065,53 – Existência de 156 cartuchos de tinta nas prateleiras, no

final da data de validade. Além disso, houve aquisição de 30 cartuchos por R$ 1.350,00,
sem considerar os existentes.



TCMRJ                                                                                        Relatório Trimestral – Abril-Junho/2001

24

040/002.150/2001 - Inspeção realizada pela 2ª IGE no Fundo Municipal de Assistência Social,
abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2000. Pedido de esclarecimentos e
recomendações:

! Justificar a contratação de técnicos que exercem atividade-fim da Secretaria desde 1996 sem
processo seletivo público.

! Tendo em vista a moralidade administrativa, esclarecer como o órgão pode assegurar a
eficiência e a imparcialidade do técnico que fiscaliza as atividades da mesma entidade pela
qual foi contratado .

! Justificar a falta de normatização relativa às atribuições e ao processo seletivo dos técnicos
contratados pelo órgão  .

! Esclarecer o excesso de volume de compras por dispensa sob a justificativa de situação
emergencial, já que o planejamento administrativo prévio, tarefa precípua do administrador
público, poderia evitar essa situação .

! Justificar a assinatura, nos contratos de fornecimento de gêneros alimentícios por dispensa de
licitação, das empresas Distribuidora de Ovos Aguiar, Marpol Distribuidora de Cereais,
Express Food e Salutar Alimentos antes que as mesmas comprovassem a capacidade técnica
conforme exigido no item 5, letra b,  das Normas de Participação - processo 08/3390/2000 .

! Recomenda-se ao órgão, atenção aos valores de termos que, a partir de R$ 80.000,00 para
compras e serviços, e R$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia, devam ser enviados
a esta Corte de Contas, segundo a Deliberação TCMRJ n.º 127/99 .

! Justificar a falta de acompanhamento periódico, por parte dos técnicos, na execução de
alguns convênios, a exemplo do relatado nas instituições Casa dos Amigos Dedicados e
Banco da Providência, fato, inclusive,  já constatado em inspeções anteriores.

! A SMDS deve determinar que as entidades conveniadas depositem o saldo não utilizado dos
repasses de recursos em caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 116, § 4º da Lei
8666/93. Esta providência não foi observada pelo Centro de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável – CIEDS, processo 08/5594/2000 .

! Esclarecer o motivo pelo qual, em maio/2000, não haviam sido prestadas contas das 4ª e 5ª
parcelas, ambas liberadas em 24/11/2000, e também a falta de atestação da 3ª parcela pela
GSCA - processo 08/5594/2000 .

! Justificar a escolha inadequada do CEMASI Maria Theresa Vieira para implementação do
projeto Rio Voluntário, o que propiciou o atraso na implementação da Oficina de Geração
Renda/Trabalho .

! Esclarecimentos acerca das prestações de contas realizadas através dos processos
08/10136/2000, 08/01198/2001, 08/01999/2001 e 08/03282/2001 da entidade Rio Voluntário,
onde a conciliação bancária não confere com o saldo do Relatório de Execução de Receita
em nenhum dos processos citados .

! Justificar o não envio, a esta Corte de Contas, do Termo de Compromisso n.º 159/2000,
processo 08/04691/2000, no valor de R$ 150.000,00 .

! Apurou-se que o FMAS realizou gastos de R$ 17,9 milhões para uma receita autorizada de
R$ 20,7 milhões, o que gerou uma economia de R$ 2,8 milhões no exercício de 2000. Por
que o CMAS ou a SMDS não providenciaram para que esse volume de recursos não
aproveitados fossem canalizados na implementação de novos projetos ou programas sociais,
tendo-se em vista a enorme carência de atendimento que aflige a população do município?

! Na análise das disponibilidades, constatou-se que na c/c 295314-5, em 31/12/2000, o saldo
era de R$ 455.553,59 com a denominação de “Resíduos de 98 e 99”. Qual a constituição
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desses resíduos, sua destinação e porque não foram utilizados na implementação de novos 
projetos?  

F Esclarecer por que os recursos da Rede SAC, repassados pelo governo federal em dez/2000, 
foram descontingenciados apenas em maio/2001 ocasionando sérios entraves à consecução 
de programa sociais desenvolvidos pela SMDS. 

F Justificar a manutenção dos recursos provenientes do FNAS em aplicações no mercado 
financeiro, ao invés de repassá-los às entidades com as quais mantém termos de 
compromissos. 

F Esclarecer a falta de programas especializados no atendimento a menores def icientes, 
dependentes químicos e portadores do vírus HIV nos abrigos da Prefeitura .  

F Justificar a existência de abrigos carentes de atividades esportivas, culturais ou 
profissionalizantes, imprescindíveis à reintegração dos menores às suas famílias e a 
sociedade . 

F Quais as medidas tomadas para o acompanhamento dos processos de ações referentes a 
condenações com pagamento de multas, com vistas a garantir o recebimento dessas receitas 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  . 

F Informar o órgão e/ou setor responsável pelo levantamento e registro em Dívida Ativa dos 
créditos relativos às multas aplicadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude. 

F Esclarecer se os valores provenientes da execução da dívida ativa referentes à inscrição de 
créditos relativos à multas aplicadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude são depositados 
no caixa único do Tesouro Municipal ou na conta do FMDCA . 

 
040/002.074/2001 – Inspeção realizada pela 2ª IGE na Fundação Instituto de Geotécnica do 
Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio, abrangendo o exercício de 2.000. Impropriedades 
verificadas: 
 

F processo administrativo n.º 06/100.001/2000 (Prestação de serviços de agente de 
viagem) -falta de assinatura de um dos sócios da empresa contratada, fato que torna o 
instrumento nulo de pleno direito; a assinatura de um dos sócios utilizando a 
identificação do outro e o equívoco na fundamentação legal adotada; 

F processo administrativo n.º 06/100.572/2000 (obras de recuperação das estruturas de 
contenção da orla da Ilha do Governador, no trecho Praias da Guanabara /Zumbi - XX 
A.R. - AP 3.2) as falhas de execução apontadas na verificação in loco, bem como a 
supressão, através de aditivo de modificação de quantidades, de alguns itens essenciais ao 
objetivo previsto para a obra, substituindo-os por itens para a construção de baias para 
coletivos e alargamento das calçadas para a construção de quiosques, fato que 
descaracterizou o objeto destas obras, prejudicando a sua perfeita execução; 

F processo administrativo n.º 06/100.349/2000 (execução de cortina atirantada e canaletas 
de drenagem, nos fundos do terreno da Rua Visconde de Santa Isabel n.º 420, Grajaú, 
onde funciona a Gráfica do Jornal “O Povo”) - fundamentada no inc. IV, do art. 24, da 
Lei n.º 8.666/93, alegando situação emergencial em conseqüência de desabamento. A 
Comissão entendeu que tal obra deveria ter sido realizada pelo proprietário do imóvel, 
uma vez que a ele pertencia o muro e sugeriu encaminhamento da cópia do presente 
Relatório à Procuradoria Geral do Município para que seja aberto o competente processo 
judicial, visando compelir o proprietário do imóvel a ressarcir o valor gasto com a obra 
aos cofres municipais. 
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040/002.010/2001 - Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE na Colônia Juliano Moreira (SMS)
no período compreendido entre 19/04/2001 a 05/05/2001. Objetivamente, a Inspeção procurou
atuar sobre as seguintes questões:

a) Execução contratual dos serviços de vigilância e segurança, limpeza e conservação,
manutenção predial, bem como preparo e distribuição de refeições hospitalares;

b) Avaliação dos atos e fatos administrativos relevantes ocorridos desde a municipalização
da Colônia;

c) Análise da utilização dos recursos financeiros do Fundo Rotativo;
d) Observação e avaliação das condições físicas e operacionais.

Destaca-se a importância dessa Inspeção pelo fato de ser a primeira realizada por este Tribunal,
após o processo de municipalização das unidades de saúde, este iniciado em 05/06/1996, o qual
objetiva a transferência da gestão administrativa da Colônia para a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, visando à descentralização da gestão da rede de serviços de saúde com sua passagem
gradativa para o Município, de modo a torná-la mais ágil administrativamente e mais próxima
aos usuários dos serviços. Outro fato relevante é a complexidade que envolve a Colônia, uma vez
que esta ocupa uma área de aproximadamente 7.800.000 m², equivalente a  de alguns bairros da
cidade, com todos os problemas urbanos comuns, como arruamento, iluminação, abastecimento
de água e tratamento de esgoto, além do grave problema de invasão de terras, utilização indevida
de blocos desativados e de construções irregulares. Durante a Inspeção, foram detectados
problemas referentes à prestação de serviços de terceiros e concessionários públicos, bem como
à gestão administrativa e patrimonial. Ocorre que o fato de o processo de municipalização da
Colônia não haver sido concluído em sua totalidade, prejudica a solução de grande parte dos
problemas acima descritos.

Secretaria Municipal do Trabalho - A Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Secretaria
Municipal do Trabalho, teve dois objetivos principais:

! o conhecimento do funcionamento e da atual estrutura organizacional do órgão e a
obtenção de dados sobre os novos ordenadores de despesa e demais servidores, nomeados
com função de relevância para a Secretaria, em virtude da mudança de governo e

! a verificação da execução de convênios e contratos de dois Programas de Trabalhos,
selecionados, a saber: O Plano de Educação Profissional- PEP e o Programa de Apoio às
Populações Desfavorecidas da Região Metropolitana do Rio de janeiro – APD-Rio.

Pretendia-se verificar eficácia, eficiência e efetividade dos PT’s, no entanto, diante da não
quantificação das metas por programa na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2000,
foram analisados vários contratos e convênios dos mencionados programas sob estas três
dimensões de análise. Na análise dos processos visando aos objetivos da equipe, constataram-se
diversas irregularidades. Concluindo, a equipe de inspeção reconheceu os benefícios para a
população com a atuação do último gestor que, num período curto, implantou programas para
atender ao cidadão desempregado. A maior parte destes programas funciona e estão tendo
continuidade na nova gestão. No entanto, ocorreram falhas que devem ser sanadas pelo novo
gestor.
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Fundo Municipal de Habitação – A inspeção realizada pela CAD no Fundo Municipal de

Desenvolvimento Urbano, no período de 09/05 a 18/05, objetivou avaliar, qualitativa e

quantitativamente, os registros contábeis do recebimento e aplicação dos recursos, nos sistemas

orçamentário, financeiro e patrimonial, de acordo com a Lei nº 4320/64, no exercício de 2000.

Nosso entendimento é o de que as próximas inspeções no FMDU devam ser feitas em conjunto

com o FMH, tendo em vista a Lei nº 2262/94 que “transferiu” as atribuições da SMU para a

SMH. Nesse sentido, perdeu o FMDU sua razão de existência, pois a SMH, desde a sua criação,

passou a ser o órgão executivo central da política habitacional do município, transfromando-se o

FMDU, em mero arrecadador de receitas, que são transferidas para o FMH.

Fundo de Desenvolvimento Urbano – A inspeção realizada pela CAD no Fundo Municipal de

Habitação, no período de 06/04 a 23/04, objetivou avaliar, qualitativa e quantitativamente, os

registros contábeis do recebimento e aplicação dos recursos, nos sistemas orçamentário,

financeiro e patrimonial, de acordo com a Lei nº 4320/64, no exercício de 2000. Nossa

recomendação foi no sentido de que fosse feito um planejamento a fim de que a execução

orçamentária reflita o que foi projetado, não gerando distorções relevantes, como aconteceu no

exercício analisado. Sugerimos, também, que fossem enviados ao TCMRJ documentos

adicionais permitindo, dessa maneira, um melhor acompanhamento da movimentação, origem e

aplicação dos recursos.

RIOURBE – Inspeção realizada pela 6ª IGE que se destinou a verificação dos procedimentos

administrativos no que diz respeito à área de Recursos Humanos. Os pontos relevantes

verificados na Inspeção foram:

! Existência de um controle de freqüência dos funcionários ineficaz. O controle do horário
de entrada e saída dos funcionários é feito pelas catracas com ponto eletrônico instaladas
no térreo do prédio. Os relatórios emitidos pelas catracas não fornecem informações
suficientes para embasar o pagamento dos funcionários (horas extras, adicional noturno).
Esse sistema está sendo repensado pela Diretoria da empresa, que reconhece sua
ineficiência;

! O pagamento do Jeton dos membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo é efetuado em
valor menor do que o fixado pelo Prefeito.
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RIOFILME – Inspeção realizada pela 6ª IGE que se destinou à verificação dos processos da
NUSEG/UERJ e Adiantamentos a produtores. Os pontos relevantes verificados na Inspeção
foram:

! Observar o disposto na Portaria OS nº209/99 – INSS, anexando ao processo, quando do
pagamento mensal dos prestadores de serviço, xerox da guia do recolhimento do INSS ou
as guias de INSS e FGTS apresentadas pelo fornecedor da mão-de-obra, quando não
houver recolhimento na fonte;

! Acelerar a conclusão da vistoria e laudo do estado físico do prédio da Praça Tiradentes,
onde se situa o depósito, já recomendado  na inspeção anterior;

! Acrescer aos adiantamentos a produtores os encargos de PASEP, CONFINS e CPMF
para fins de reembolso à RIOFILME, em função da mesma estar arcando com estas
despesas;

! Fazer conciliação mensal entre o balancete e o conta corrente comercial de adiantamentos
a produtor;

! Efetuar junto ao analista do sistema usado para confecção do demonstrativo de conta
corrente, uma forma de autorizar determinadas pessoas responsáveis a efetuarem acertos
no demonstrativo em função de erros de digitação;

! Reforçar as recomendações da Auditoria Interna para que seja feita a baixa do “Contas a
Receber” conforme permissão do regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 artigos
340 a 343, e que seja constituída a Previsão para Devedores Duvidosos;

! Que o cancelamento do pagamento e do empenho, com a finalidade de retornar à dotação
orçamentária, seja oficializada por escrito entre os órgãos envolvidos: Controladoria
Geral do Município, Superintendência de Orçamento e RIOFILME, em função de não
haver nenhuma ata de reunião ou documentação que o oficialize;

8.4.2 Outras Inspeções Ordinárias

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

! Verificação da regularidade de diversos termos de Permissão de Uso de imóveis do
patrimônio municipal, focalizando, principalmente, o cumprimento de suas cláusulas
referentes aos encargos e/ou remuneração dos permissionários, bem como a observância da
finalidade a que se destinavam os imóveis;
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! Conferência das determinações desta Corte de Contas quando da apreciação plenária de
Termos de Permissão de Uso/Compra e Venda;

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

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

Foram detectadas pela equipe inspecionante as seguintes impropriedades:

A) QUANTO AO MOBILIÁRIO URBANO.

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

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

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

B) QUANTO AOS POSTOS DE GASOLINA.

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

! Foi verificado que a construção do posto de gasolina foi interrompida e demolida, conforme
fotos inseridas no Relatório.
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C) QUANTO AOS QUIOSQUES E SANITÁRIOS DA ORLA MARÍTIMA.

C.1) ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA.
Termo de Concessão de Uso n.º 417/99-F/SPA.

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

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

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

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

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

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

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

Sugeriu-se também que a SMF promovesse cobrança do repasse da publicidade de que trata o parágrafo segundo da
cláusula quarta do termo de concessão de uso.



TCMRJ                                                                                        Relatório Trimestral – Abril-Junho/2001

31

C.2) FINE FOOD’S.
Termo de Permissão de Uso n.º 80/96 – F/SPA.
Nos quiosques explorados pela Permissionária (construídos na  área do antigo Tivoli Park),
constatou-se, in loco, a prática de exclusividade na venda de bebidas em favor da Heineken e
produtos da Coca-Cola, em descumprimento ao Art. 1º do Decreto “N” 18446 de 10/03/2000,
confirmada pelos operadores dos quiosques. Cumpre destacar que somente a publicidade em
mesas e cadeiras é perfeitamente admissível conforme Cláusula Quarta, “e” do referido Termo
de Permissão de Uso.

D) QUANTO AO HOTEL GLÓRIA.

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

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

E) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01/005121/00 (TCMRJ-40/3875/00).
Termo de Contrato de Compra e Venda n.º 408/2000-F/SPA.
Atendendo determinação do Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, contida no Voto n.º
010/2001, acolhido em Sessão Plenária de 20/02/2001, a Comissão apontou o seguinte:

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

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

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

Em sessão plenária de 10. 04.01 esta Corte de Contas decidiu, nos termos do voto proferido pelo
Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello:  a) pela baixa do processo em diligência para  que a
SMF – Superintendência de Patrimônio prestasse os  esclarecimentos necessários e adotasse
providências saneadoras quanto às impropriedades apontadas no relatório;  b) pela remessa ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito do relatório da inspeção e seus anexos e do inteiro teor do voto
em questão para que fossem adotadas as providências imediatas com vistas à execução das
decisões deste Tribunal. Os autos retornaram de diligência, encontrando-se em tramitação neste
Tribunal.
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040/001.298/2000 – A Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na PGM em 2000 gerou uma
complementação tendo como foco a execução de obras e serviços para reforma e adequação do
prédio da Travessa do Ouvidor, n.º 04 para a instalação da nova sede da Procuradoria Geral do
Município. O Contrato referente às obras foi o de número 680/99, tendo o processo a ele relativo
recebido o número 040/008.348/99. A partir de uma análise rápida dos processos relativos a
obra, a Comissão Inspecionante definiu as atividades que julgava necessárias para desenvolver a
inspeção, a saber:

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

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

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

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

instalação in loco.

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

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

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

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

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

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

a sua conformidade com os registros respectivos.

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

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

! elaborar o relatório de inspeção descrevendo as impropriedades nos procedimentos
administrativos e na execução da obra porventura detectadas.
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Ao final da inspeção foram apontadas as seguintes impropriedades:

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

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

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

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

5. Não foram discriminados os itens referentes às instalações mecânicas para o ar condicionado,
impossibilitando-nos de verificar a necessidade ou não do realinhamento do seu preço e a
compatibilidade com o material adquirido, constatado pelas notas fiscais. Observa-se no
DOC.07, referente às notas fiscais constantes do processo uma diferença a maior de R$
527.134,55, entre o valor equivalente àqueles itens ( ar condicionado + instalações mecânicas
) no Termo Aditivo e as notas fiscais apresentadas, referentes aos mesmos.

6. Foram apresentadas notas fiscais e dois recibos em dólar, referentes à aquisição de carpetes
que comprovam que, apesar de corresponderem a toda medição prevista em quantidade, tem
um valor em reais menor do que o previsto no Termo Aditivo ( cerca de 73% do previsto ).

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

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

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

2. informe se já foram solucionadas as pendências da obra descritas no item 6.0 (2ª vistoria);

3. remeta a este Tribunal cópia da nota fiscal referente ao gerador de 280 KVA adquirido.
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Em sessão plenária de 23.01.01, esta Corte decidiu pela baixa do processo em
diligência nos termos propostos pela SCE. Os autos retornaram com esclarecimentos do órgão.
Em inspeção ordinária realizada na PGM no presente exercício (março), foi solicitada
documentação visando a complementar a instrução da 1ª IGE, procedida a devida verificação in
loco, durante a inspeção ordinária realizada no presente exercício, tendo em vista que novos
dados foram trazidos na resposta da diligência. A 1ª IGE sugeriu a manutenção da diligência
para que a PGM: a) se pronunciasse a respeito dos comentários da análise efetuada, solicitando,
entre outros, esclarecimentos quanto a diferença de valores das notas fiscais apresentadas, quanto
à distorção da planilha decorrente de pesquisa de mercado efetuada em 20/11/98, bem como
quanto à apresentação das planilhas elaboradas pela Pontual Arquitetura remetidas à Câmara
Técnica,; b) tomasse providências enérgicas em relação a BASIC ENGENHARIA, no tocante a
exigência da execução das pendências da obra e ao encaminhamento à PGM das notas fiscais e
das garantias técnicas de todos os equipamentos, inclusive do grupo-gerador de 280 Kva,
sugerindo ainda alertar a empresa de que ela poderia ser penalizada nos termos do artigo 87 da
Lei das Licitações. No que pertine à aplicabilidade do citado dispositivo legal e/ou as disposição
da cláusula décima-quarta do contrato, visando resguardar o interesse público, entendeu a IGE
que melhor se manifestariam os Procuradores do Município. Em 31.05.2001 foi recebido na 1ª
IGE o Ofício PG/GAB nº 252/2001 encaminhando documentação (cópia de nota fiscal da
empresa STEMAC S.A. – Grupos Geradores). Através do memorando nº 42/2001, a 1a IGE
remeteu ao Gabinete do Conselheiro Relator a referida documentação, destacando que a mesma
sanava a impropriedade apontada no item VIII da instrução de fls. 246/255. Em sessão plenária
de 26.06.01, decidiu esta Corte de Contas pela manutenção da diligência, conforme voto
proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Sérgio Cabral, acolhendo as exigências solicitadas pela
SCE no pronunciamento de fls. 246/255.

040/001.599/2001 – Inspeção realizada pela 4ª IGE na COMLURB no período de 19/03/01 a
30/03/01. Teve a inspeção o intuito de verificar, in loco, as condições de operação e manutenção
das unidades operacionais da COMLURB (Usinas de Lixo e Aterros Sanitários), a fim de atestar
o grau de comprometimento da Companhia com os princípios que devem reger a Administração,
no trato com a res publica, notadamente os da economicidade e eficiência. Os locais
inspecionados foram as Usinas do Caju, Irajá, Santa Cruz e Bangu, além dos Aterros Sanitários
de Gramacho e Bangu. Os pontos principais da inspeção foram:

a) Verificação da operacionalização, atividades, projetos, condições ambientais e
instalações das unidades retro citadas.

b) Avaliação dos problemas levantados em inspeções anteriores, com identificação das
soluções implantadas para sua solução e suas conseqüências.

c) Conhecer os novos projetos relativos às áreas industriais, com avaliação das perspectivas
para o futuro.

A Comissão Inspecionante, em seu Relatório de fls. 03/50, opina pela baixa em diligência, para
que a jurisdicionada, tendo ciência do referido documento, preste esclarecimentos a respeito dos
seguintes aspectos:



TCMRJ                                                                                        Relatório Trimestral – Abril-Junho/2001

35

“a) A situação atual da pendência judicial em que se encontra a discussão da posse do
terreno onde se localiza a Usina do Caju, além do seu posicionamento quanto à devolução
do terreno onde se situa o Aterro de Bangu, solicitada por seu proprietário;
b) Se os problemas no terreno onde será construído o galpão na Usina do Caju acarretarão
elevação do valor contratual inicialmente previsto;
c) Qual o status atual do processo de implantação do aterro sanitário da Zona Oeste;
d) Como, e em que condição, está sendo operacionalizado o transporte de lixo nas áreas
referentes ao lote 2 da Concorrência 01/00;
e) Quais os planos futuros para a Usina de Bangu.

A Secretaria-Geral endossou a manifestação da 4ª IGE/SCE, propondo, ainda, “...que as
informações requeridas sobre as ocupações dos imóveis onde funcionam a Usina do Caju e o
Aterro sanitário de Bangu sejam trazidas à colação de forma detalhada e havendo procedimento
judicial, seja também informado qual o tipo de ação aforada, número do processo e último
andamento”. Na sessão de 10/07/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do
exmo. Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, baixar o processo em diligência para que a
jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários.

8.4.3 Inspeções Especiais e Extraordinárias

006/401.520/1999 - Inspeção Especial na Companhia Municipal de Energia e Iluminação –
RIOLUZ. O processo refere-se à Prestação de Contas da RIOLUZ, relativa ao exercício de 1998,
contendo os volumes I (Balanço Geral), II (levantamento físico e contábil) e III (Registro de
Inventário Permanente-RIP). A inspeção veio atender à decisão desta Corte de Contas, em
Sessão Plenária  de 06/3/01, através do Voto do Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, para o
fim de verificar os procedimentos da RIOLUZ, cotejando-os com o apontado no Relatório da
CGM, inclusive quanto ao responsável, que no Certificado de Auditoria figura como sendo o Sr.
José Camosa Miguez. A equipe designada para proceder a referida inspeção compareceu na
entidade, no mês de abril, onde constatou:

1) Quanto aos recursos humanos

Os cartões de ponto com preenchimento inadequado e a ausência de documentos nas pastas
funcionais foram sanadas.

A ausência de comunicação ao Ministério do Trabalho permanece, sendo alegada a urgência que
é necessária para desenvolver alguns trabalhos, tornando-se impossível tal procedimento.

No que tange à Provisão inadequada do 13º salário, apesar da forma utilizada ser diferente
daquela orientada por esta Corte, a mesma está funcionando de maneira satisfatória.
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2) Quanto à contabilização pelo Regime de caixa e lançamento contábil com documentação
suporte deficiente.

As impropriedades continuam, porém, a Rioluz, após orientação daquela equipe, realizará “a
contabilização pelo regime de competência e manterá o arquivo de dados para reposição de
documentos que por ventura venha necessitar para a composição dos processos  de liquidação e
pagamento.”

Tal procedimento poderá ser comprovado na inspeção ordinária, que será realizada naquela
entidade, no mês de novembro do ano em curso, onde será verificado, dentre outros, a
contabilidade da empresa.

3) Quanto ao controle e condições inadequadas do almoxarifado.

Perpetua-se a dificuldade no controle e nos registros dos saldos, entretanto, é informado pela
Gerência de Contabilidade, a implantação de um sistema informatizado.

A regularização deste controle poderá ser verificada na análise de Prestação de Contas relativa
ao exercício de 2001, ou à época da inspeção ordinária na empresa, no mês de setembro do
corrente ano, onde será verificado o almoxarifado.

Concernente ao aspecto físico, observou-se total desleixo com os imóveis situados à Rua João
Vicente nº 2001 e nº 2143, sendo necessário providência urgente, por parte daquela entidade,
com a intuito de saná-las.

Aquela equipe constatou, ainda, que o responsável pela gestão de 1998, foi o Sr. Jorge Roberto
Fortes, e não o Sr. José Camosa Miguez. Dessa forma, a prefalada equipe conclui, considerando
que, “a análise restringe-se ao exercício de 1998 e que, dentro deste exercício  as impropriedades
não foram sanadas”, pela irregularidade das contas, sem quitação ao responsável, Sr. Jorge
Roberto Fortes, com base no disposto no inciso II, do art. 44  da Lei  nº 289, de 25/11/81, a teor
do comando da alínea b, inciso III, do art. 16 da Lei Federal nº 8.443/92 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União). Em razão disso, também levanta a possibilidade de aplicação de
multa ao responsável (inciso I, art. 2º da Deliberação 109/96), respeitando o princípio do
contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal).

040/001.340/2001 - Requerimento de Informações do Vereador Mario Del Rei. Pedido de
esclarecimentos sobre celebração de contrato “guarda-chuva” com a finalidade de evitar licitação
para obras do Programa Rio Comunidade. Posicionamento do Plenário: realização de Inspeção
Especial, determinada em sessão de  19/06/01, de acordo com o Voto do Exmo. Sr. Conselheiro
Fernando Bueno Guimarães.
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040/018.69/1998 - Contrato n.º 823/98, celebrado entre o IPLANRIO e J2B Engenharia e
Consultoria Ltda, para prestação de serviços de consultoria técnica para estudos de medidas de
impacto no meio urbano e mobilização da população nas fases projetuais preparatórias e de
implantação dos projetos nas áreas do Rio Cidade.Em sessão plenária de 08.02.2001 esta Corte
de Contas decidiu nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães,
acolhendo o voto em separado n.º 047/2001 da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azêdo,
pela realização de inspeção especial com amparo no estabelecido no Regimento Interno, art.
39, § 2º, objetivando o levantamento dos serviços efetivamente prestados pela contratada no
curso da execução do contrato, apuração se o Instituto Pereira Passos fez desembolso realmente
devido após a prestação dos serviços, bem como a  reavaliação da relação custo/benefício para
contratos do gênero, em outras áreas a serem alcançadas pelo Projeto Rio Cidade. Em
22/02/2001 foi publicada no D.O Rio a Resolução “P” n.º 051, de 16.02.2001 designando os
funcionários Luiz Ricardo Zdanowski (1ª IGE) e Luciene Martins Caruso D’Ippólito (3a IGE)
para procederem a inspeção determinada. Os trabalhos foram iniciados em 02.03.2001, tendo a
equipe elaborado relatório concluindo que, pela documentação apresentada para os meses
solicitados (fevereiro/99, julho/99, dezembro/99 e agosto/00) foram faturados pela J2B e pagos
pelo IPP valores parcialmente indevidos, considerando a utilização de mão de obra diversa da
prevista no pacto.

040/000.373/2001 - Solicitação do Vice-Presidente da Lona Cultural Carlos Zéfiro, para que se
promova uma auditoria sobre os livros de contabilidade e tesouraria da Lona Cultural e da
entidade responsável pela sua administração – Tô na Lona, face a existência de questionamentos
quanto à aplicação da verba pública destinada à Lona Cultural. Sendo assim, foi determinado, na
sessão de 27/03/2001, uma verificação no RIOARTE, da aplicação dos recursos financeiros
repassados à Lona Cultural, através da Tô na Lona, nos termos do permissivo previsto no art. 50,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas. Em cumprimento ao decidido em Sessão
de 27/03/01, nos termos do Voto do ilustre Conselheiro Sergio Cabral, a equipe de inspeção
compareceu, em abril ao Instituto Municipal de Arte e Cultura – Rioarte, com o intuito de
verificar a aplicação dos recursos financeiros repassados à Lona Cultural, através da Tô na Lona.
Após um minucioso trabalho, aquela equipe constatou que a entidade em questão não exerceu
um controle efetivo sobre as atividades da contratada, e  esta, por sua vez não dispunha de um
sistema contábil eficiente. Mesmo assim, a prefalada equipe não encontrou elementos que
evidenciassem que o objeto do contrato nº 15/00 não foi realizado de forma satisfatória pela
instituição Tô na Lona.  Ademais, acrescenta que o projeto Lonas Culturais è de grande valor
sócio-cultural e a relação custo/benefício é bastante vantajosa para o Município. Sendo assim, foi
sugerido o arquivamento do processo, bem como se dar conhecimento de tudo o que aqui foi
apontado ao Núcleo de Projetos Especiais da Lona Cultural Carlos Zéfiro – NUPE, ao Instituto
Municipal de Arte e Cultura – Rioarte e a Associação Tô na  Lona.

040/005.871/2000 - Verificação in loco na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, tendo por objeto a análise da documentação referente à habilitação da licitante
vencedora no processo licitatório oriundo do Edital CO – 09/99, que trata da execução do trecho
do anel viário da Cidade do Rio de Janeiro, compreendido entre a Ponte de Sernambetiba e a
Estrada da Matriz. A referida diligência teve por objetivo principal a verificação dos documentos
relativos à habilitação do consórcio formado pelas empresas CONSTRUCAP, de origem
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nacional, e MODERN, empresa estrangeira, tendo em vista notícia publicada em jornal de
grande circulação, revelando que tal consórcio não obteve êxito em Licitação Estadual
(saneamento na Barra da Tijuca, compreendendo a construção de emissário e a colocação de
redes coletoras e troncos), tendo sido considerado inabilitado pelo fato de não conter, uma de
suas empresas no caso a empresa MODERN, o registro no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA). Após a verificação dos autos e os argumentos apresentados na instrução
citada ficou concluído, apesar de a empresa consorciada realmente não possuir o referido
registro, até porque não se tratava de uma construtora, que nas questões de constituição de
consórcio, os quesitos definidores da  qualificação, devem ser observados, levando-se em conta o
somatório das potencialidades técnicas, entre outras, de cada empresa que se condensam em uma
unidade, que é o consórcio. Desta forma, o entendimento foi o de que não ocorreu qualquer
irregularidade nos procedimentos havidos na Licitação CO – 09/99, com relação ao assunto,
objeto da referida diligência.

040/006.986/1999 - Órgão: SMTU. Objeto: Aditamento de serviços de telemarketing. Em
cumprimento ao artigo 50, inciso I, do Regimento Interno, e autorização do Excelentíssimo
Senhor Presidente, a 4ª IGE designou um funcionário para verificação “in loco“ do não
atendimento por parte da jurisdicionada, quanto a remessa de documentos e informações
solicitadas. Comparecendo o mesmo na SMTU em 22/05/01, acertando a remessa para uma
semana depois, a qual se concretizou. Da análise dos documentos remetidos, verificou-se que as
informações prestadas eram insatisfatórias e parciais, não esclarecendo a totalidade do
questionado, bem como a sua posição quanto ao material permanente adquirido para o
funcionamento do projeto de informatização, como também, no que tange ao orçamento
estimado pela jurisdicionada para a prestação de serviços. Considerando a necessidade de um
melhor esclarecimento das irregularidades apontadas e não sanadas no presente processo; que se
encontra  em tramitação nesta Corte de Contas o processo nº 40/5269/2000, que trata da inspeção
ordinária a SMTU, no período de 02/10 a 18/10/2000, período abrangido: outubro de 1999 a
setembro de 2000 e que na época da inspeção ordinária, a Comissão inspecionante apontou as
mesmas irregularidades com uma visão mais ampla, a SCE sugeriu que o processo fosse
sobrestado, aguardando o desenrolar definitivo das irregularidades apontadas no relatório de
inspeção a SMTU, processo nº 040/005.269/2000.

8.4.4 Verificação de Denúncias Veiculadas na Imprensa

1) INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA – RIOARTE e FUNDAÇÃO RIO -
Notícia publicada no Jornal do Brasil e O Globo, ambas de 04/04/01, no que tange aplicação da
Lei nº 1942/92, Regulamentada pelo Decreto nº 12.077/93 – Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, sobre possíveis irregularidades na autorização de patrocínios culturais sem a verificação
de que as empresas (contribuintes incentivadores) não estavam sonegando o restante do ISS
devido à Prefeitura. A Comissão ao proceder a inspeção ordinária constatou que, nos processos
analisados, havia comunicação da Secretaria Municipal de Fazenda ao Rioarte sobre os depósitos
efetuados pelos Incentivadores Culturais, não observando a ocorrência da impropriedade
destacada nas matérias.
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2) 040/000.691/2001 - Em face das notícias veiculadas pela imprensa referente à aquisição, por
parte da CMRJ, de equipamentos de FAX, o Excelentíssimo Conselheiro Maurício Azêdo,
através do Memorando GCS 7 n.º 16/2001-MA, solicita que se requisite à Câmara  Municipal do
Rio de Janeiro a documentação administrativa  relativa àquelas compras. Sendo assim, técnicos
da 3ª Inspetoria compareceram à jurisdicionada para procederem ao levantamento da
documentação pertinente e, após um minucioso trabalho, a equipe entendeu que os preços que
nortearam a estimativa da licitação estariam acima do mercado, considerando os preços cotados.
Desta forma, é sugerida pela prefalada equipe a baixa dos autos em diligência, para que os
responsáveis pela contratação, desde o início do procedimento administrativo, prestem
esclarecimentos do que foi apontado, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa
(art. 5º, LV da Constituição Federal).

3) processo 040/001.101/2001 – Face as notícias veiculadas na imprensa e em denúncias do
disque-merenda da CMRJ sobre a situação da merenda em algumas Unidades Escolares, tornou-
se necessário uma verificação na Secretaria Municipal de Educação, da execução destes
contratos (quantidade de gêneros alimentícios entregue, valores da tabela da FGV/BGA na época
própria, percentuais de descontos e/ou acréscimos estabelecidos no certame licitatório –
Concorrência n.º 05/99), bem como verificação “in loco” das Unidades Escolares, notadamente
àquelas sob a jurisdição da 2ª e 3ª Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, objeto da
referida denúncia do disque-merenda (entrega dos gêneros alimentícios conforme previsão,
qualidade, atendimento às necessidades locais, armazenamento). Assim, foi determinado a
imediata apuração dos fatos, sendo a matéria incluída na Inspeção Ordinária a ser realizada no
órgão em questão. Após um vasto e minucioso trabalho, a Comissão designada para proceder a
Inspeção constata que não há indícios de irregularidades, concluindo, assim, pelo arquivamento
do Relatório, entendendo que “a carência de merendeiras é o problema mais expressivo em
relação à merenda escolar”. Em Sessão de 24/05/01, este Tribunal decidiu, nos termos do Voto
do ilustre Conselheiro Maurício Azêdo, Relator, pela diligência, para que a Secretaria Municipal
de Educação, entre outras coisas, “informe que providências está adotando ou pretende adotar
para prover a rede municipal de ensino público do efetivo de merendeiras necessárias à
elaboração e fornecimento do cardápio completo na merenda escolar”. Cabe informar que o
Relatório e o Voto do Conselheiro Maurício Azêdo referente a esta inspeção encontram-se no
site do Tribunal.

4) 040/000.888/2001 – Denúncia divulgada no Jornal do Brasil, versando sobre má utilização de
recursos do FUNDEF: A CAD informou que não houve desvio de recursos, sugerindo o
arquivamento do processo por falta de fundamentação e que fosse informada a decisão ao
postulante. Na sessão de 26/06/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, arquivar o processo.

5) FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS – FPJ - Matéria publicada no Jornal do Brasil, de
23/04/01, sobre o estado em que se encontram as praças públicas. Durante a inspeção ordinária
realizada na entidade, no mês de abril, a Comissão Inspecionante visitou várias praças,
notadamente àquelas mencionadas na referida notícia, onde constatou a má conservação e o
estado de abandono da maioria delas, bem como a insuficiência de funcionários para a
conservação e manutenção das praças do Município do Rio de Janeiro.
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6) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Matéria publicada no jornal “O DIA”, de
31/05/01, diz respeito à Creche Escola Comunitária do Cantagalo, que atende crianças do Pavão
– Pavãozinho – Cantagalo, está sem alimentos, não havendo previsão para o abastecimento. Em
outra notícia publicada também no Jornal  “O DIA”, de 22/06/01, é informado que na Escola
Municipal George Pfisterer, por causa de uma falha na entrega de merenda, a banana era o único
alimento servido. Durante a inspeção ordinária realizada no órgão, no mês de junho, a Comissão
Inspecionante pôde observar, ao visitar essas escolas e outras da rede municipal, que não há
indícios de irregularidades, sendo a carência de merendeiras o problema mais expressivo em
relação à merenda escolar, problema este, já constatado no Relatório de Inspeção (40/1101/01)
realizado no mesmo órgão, no mês de março, pela equipe designada para proceder a inspeção,
cujo enfoque principal era a verificação do fornecimento dos gêneros alimentícios conforme
previsão, qualidade, atendimento às necessidades locais e armazenamento. Cabe informar que, a
Comissão que compareceu nas escolas por ocasião da última inspeção ocorrida no mês de junho,
constatou outros problemas, como a segurança e a limpeza.

7) CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - Notícia publicada no Jornal “O DIA”,
de 20/04/01, informa que a Vereadora Verônica Costa teria mandado imprimir na gráfica da
Câmara 200 convites para o baile funk da Furacão 2000, evento este promovido pelo marido
Rômulo Costa. Na mesma matéria consta que a Vereadora envolvida teria se manifestado quanto
a questão de ressarcir a Câmara que, segundo a própria, seria no valor de R$ 50,00 ou R$ 60,00;
Notícia publicada no Jornal “O DIA”, de 23/04/01, dá conta que a Câmara Municipal teria
resolvido reaver o dinheiro perdido em ligações telefônicas excedentes, realizadas durante a
campanha eleitoral do ano passado, tanto por vereadores reeleitos, como por derrotados; Notícia
publicada no Jornal  “O GLOBO”, de 09/05/01, diz respeito ao projeto encomendado pela antiga
mesa Diretora da Câmara dos Vereadores à Fundação Centro Tecnológico Celso Suckow da
Fonseca (FUNCEFET), objetivando o estudo de viabilidade e projeto técnico para a implantação
da TV Câmara; e notícia publicada no Jornal  “O DIA”, de 13/05/01, sobre a aquisição de 200
NO BREAKES de computador pela firma Famotec no valor de R$ 1.128,00 cada, sendo o valor
de mercado em torno de R$ 500,00. A Comissão está terminando o Relatório.

8.5 Editais de Concorrência

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

Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia
útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas,
cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou
entidades da Administração interessada à adoção das medidas
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem
determinadas.
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Neste item, estão apresentados os editais analisados pela SCE e que foram à Plenário
no período de 01/04/2001 a 30/06/2001 (Quadro n.º 09), bem como sua distribuição pelos órgãos
do Município - Gráfico 06.

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

QUADRO 09 - PROCESSOS RELATIVOS A EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO

Processo Decisão Órgão Objeto Sessão
040/000.654/2001 Arquivamento CET-RIO CO-01/2001 - Barreiras eletrônicas - tipo IV 05/04/2001
040/000.655/2001 Arquivamento CET-RIO CO-02/2001 - Barreiras eletrônicas - tipo III 05/04/2001
040/001.132/2001 Arquivamento RIO-ZOO CO-02/2001 - Exploração de quiosque no RIOZOO 19/06/2001
040/000.790/2001 Arquivamento SMH CO-01/2001 - Obras do PROAP-RIO II 19/04/2001
040/002.982/2000 Arquivamento SMH COI-005/2000 - Obras no Complexo Esportivo da Maré 17/04/2001
040/003.121/2000 Arquivamento SMTR CO-01/2000 - Locação de veículos 03/05/2001
040/001.046/2001 Arquivamento CET-RIO CO-03/2001 - Estacionamento em Madureira 15/05/2001
040/001.117/2001 Arquivamento CET-RIO CO-04/2001 - Estacionamento na Praça Onze 15/05/2001
040/001.162/2001 Arquivamento CET-RIO CO-05/2001 - Locação de veículos 26/06/2001
040/000.544/2001 Arquivamento COMLURB CO-02/2001 - Locação de veículos e equipamentos - Bangu/Realengo 03/05/2001
040/001.680/2001 Arquivamento FPJ CO-05/2001 - Conservação de praças 21/06/2001
040/001.490/2001 Arquivamento RIO-ÁGUAS CO-03/2001 - Recuperação de diversos cursos de água na AP-3 12/06/2001
040/001.492/2001 Arquivamento RIO-ÁGUAS CO-02/2001 - Drenagem e urbanização em Realengo 12/06/2001
040/001.180/2001 Arquivamento SMH CO-02/2001 - Serviços de apoio ao gerenciamento do Proap-Rio II 22/05/2001
040/001.190/2001 Arquivamento SMH CO-03/2001 - Construção de unidades habitacionais na Vila Pinheiros II 22/05/2001
040/001.666/2001 Arquivamento RIO-ÁGUAS CO-01/2001 - Recuperação de diversos cursos de água da AP-5 12/06/2001
040/001.046/2001 Diligência CET-RIO CO-03/2001 - Estacionamento em Madureira 26/04/2001
040/001.117/2001 Diligência CET-RIO CO-04/2001 - Estacionamento na Praça Onze 26/04/2001
040/001.162/2001 Diligência CET-RIO CO-05/2001 - Locação de veículos 10/05/2001
040/001.320/2001 Diligência CET-RIO CO-06/2001 - Locação de veículos, com motorista 10/05/2001
040/001.554/2001 Diligência COMLURB CO-04/2001 - Locação de microcomputadores e periféricos 26/06/2001
040/001.690/2001 Diligência FPJ CO-05/2001 - Conservação de praças 22/05/2001
040/001.691/2001 Diligência FPJ CO-06/2001 - Conservação de praças 22/05/2001
040/001.717/2001 Diligência FPJ CO-09/2001 - Serviços na Praia do Pontal 19/06/2001
014/300.472/2001 Diligência FPJ CO-02/2001 - Tratamento Paisagístico nas AP's 1, 2, 3, 4 e 5 15/05/2001
014/300.473/2001 Diligência FPJ CO-01/2001 - Tratamento Paisagístico nas AP's 1, 2, 3, 4 e 5 15/05/2001
014/300.517/2001 Diligência FPJ CO-03/2001 - Conservação de praças 15/05/2001
014/300.580/2001 Diligência FPJ CO-04/2001 - Conservação de praças 15/05/2001
014/300.725/2001 Diligência FPJ CO-05/2001 - Colocação de alambrados em áreas públicas 15/05/2001
040/001.703/2001 Diligência IPLANRIO CO-01/2001 - Sistema de gerenciamento de recursos em saúde 26/06/2001
040/001.524/2001 Diligência MULTIRIO CO-01/2001 - Transmissão dos programas televisivos 12/06/2001
006/600.415/2001 Diligência RIO-ÁGUAS CO-01/2001 - Recuperação de diversos cursos de água da AP-5 26/04/2001
040/000.908/2001 Diligência RIOURBE CO-01/2001 - Obras do Rio Cidade Bangu 15/05/2001
040/000.909/2001 Diligência RIOURBE CO-02/2001 - Implantação da V.Olímpica de P.Miguel 15/05/2001
040/001.388/2001 Diligência RIOURBE CO-03/2001 - Construção de quadras em áreas de lazer 22/05/2001
040/001.525/2001 Diligência RIOURBE CO-04/2001 - Reforma do Pavilhão de São Cristóvão 29/05/2001
040/001.132/2001 Diligência RIO-ZOO CO-02/2001 - Exploração de quiosque no RIOZOO 10/05/2001
040/001.571/2001 Diligência SMA CO-01/2001 - Fornecimento de gêneros alimentícios 12/06/2001
040/000.790/2001 Diligência SMH CO-01/2001 - Obras do PROAP-RIO II 05/04/2001
040/001.180/2001 Diligência SMH CO-02/2001 - Apoio ao gerenciamento do Proap-Rio II 10/05/2001
040/001.190/2001 Diligência SMH CO-03/2001 - Construção de Unidades habitacionais na Vila Pinheiros II 10/05/2001
040/005.634/2000 Diligência SMH CO-23/2000 - Prestação de serv.apoio ao gerenciamento da SMH 22/05/2001
040/000.571/2001 Diligência SMS CO-01/2001 - Manutenção de equipamentos hospitalares 12/06/2001
040/002.828/2000 Diligência SMS CO-11/2000 - Serviços para recepção 26/06/2001
040/003.739/2000 Diligência SMS CO-15/2000 - Manutenção de geradores de vapor 12/06/2001
040/005.355/2000 Diligência SMS CO-06/2000 - Serviços de saúde/Unidades da Zona Oeste 03/05/2001
040/003.113/2000 Sobrestamento SMS CO-13/2000 - Fornecimento de Gases Medicinais 22/05/2001
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GRÁFICO 06 - EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO NAS SESSÕES NO 2º
TRIMESTRE DE 2001
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Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que
foram analisados neste trimestre pelo Plenário:

040/001.554/2001 – Concorrência nº 004/2001 da COMLURB. Objeto: Locação de
microcomputadores e periféricos, para atender a atualização do Parque Tecnológico da Companhia,
todo conjunto instalado, testado e em pleno funcionamento, com a manutenção de todos os
equipamentos durante o contrato. A 7ª IGE, visando encontrar parâmetros ao valor estimado da
licitação, realizou análise financeira dos dados encaminhados nos autos. Concomitantemente
procedeu à pesquisa de mercado do custo de equipamentos de informática, via Internet. Incorporando
um percentual de acréscimo de 25% ao valor de mercado de cada equipamento para corrigir
possíveis custos não computados e transformando o resultado encontrado, através de cálculos
financeiros, em uma série de pagamentos com as mesmas características da apresentada pelo Edital
sob análise, chegou-se ao valor mensal de R$ 186.728,38. Em sessão de Plenária de 26/06/2001, esta
Corte de Contas, nos termos do Voto do Relator o Exmº Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, decidiu
baixar o processo em diligência, para o órgão jurisdicionado proceder às alterações propostas no
Edital mediante Errata, além da reformulação do valor estimado da licitação de acordo com o
exposto acima. Destacamos que o valor mensal discriminado acima multiplicado pelo período de 24
meses totaliza R$ 4.481.481,13, cifra inferior, portanto, ao valor estimado para o Certame que era de
R$ 5.735.952,00, gerando desta forma uma economia já no valor estimado da licitação na casa de R$
1.254.470,87.
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040/001.524/2001 – Concorrência nº 001/2001 da MULTIRIO. Objeto: Prestação de serviços
para transmissão dos programas televisivos produzidos pela MULTIRIO, por canal aberto de
televisão. Em sessão de Plenária de 12/06/2001, esta Corte de Contas, nos termos do Voto do
Relator o Exmº Sr. Conselheiro Nestor Rocha decidiu baixar o processo em diligência, para o
órgão jurisdicionado proceder as alterações no Edital mediante Errata. Das modificações
propostas através do Voto acima, merece destaque a questão da média utilizada entre os três
valores ali pesquisados para a fixação do valor global estimado da citada licitação, que era de R$
2.854.232,48, não obstante, o preço cotado por uma das empresas equivaler a mais do dobro do
ofertado pelas duas outras empresas. Conforme decisão anterior desta Corte de Contas, no Edital
de Concorrência nº. 029/00-SMH (processo nº 40/4107/00), através do voto do Exmº Sr.
Conselheiro-Relator Thiers Montebello, em sessão plenária datada de 21/11/2000, de que deverá
ser adotado para o valor estimado da licitação o menor preço dentre os que forem pesquisados, e
em consonância com o disposto na Resolução da CGM nº 287 de 17/10/00, que altera o Manual
de Normas e Procedimentos do Controle Interno reeditado pela Resolução CGM nº 125 de
18/07/97, publicada no D.O RIO de 18/10/00, foi determinado a modificação do valor estimado
da licitação, com base nos antecedentes acima descritos, obtendo-se um novo valor de R$
1.793.205,00 (um milhão, setecentos e noventa e três mil e duzentos e cinco reais),
representando uma redução na estimativa do montante de R$ 1.061.027,40 (um milhão, sessenta
e um mil, vinte e sete reais e quarenta centavos), preservando-se assim, o objetivo primordial da
licitação que é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, com observância ao
princípio da economicidade. Na sessão de 12/06/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos
termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Nestor Rocha, baixar o processo em diligência
para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários.

040/000.572/2001 – Concorrência nº 003/2001 da COMLURB. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de fornecimento de desjejum, café da manhã e lanches aos
empregados da COMLURB. Foi observado, durante a análise, que o Edital em epígrafe trazia na
composição de seu valor estimado, preços obtidos através de pesquisa de mercado, que não
harmonizavam com os valores históricos daquela contratação. O resultado da licitação anterior
obteve preços reais bem mais vantajosos para a Administração, chegando, em alguns lotes, a
representar menos de 50% dos valores propostos para a nova licitação. Desta forma foi
determinado por esta Corte de Contas, em Sessão de Plenária de 06/03/2001, nos termos do Voto
do Relator o Exmº Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, diligência para que o órgão jurisdicionado
procedesse às alterações no Edital, de forma a adequar a nova licitação aos valores históricos
oriundos das contratações anteriores referentes àquele mesmo objeto. Em cumprimento à
diligência a jurisdicionada providenciou a revogação do Edital em epígrafe, e a edição de novo
processo licitatório (Edital CO – 05/2001), visando dar continuidade à prestação de serviço aos
empregados da COMLURB. Importante ressaltar que, em função da Decisão Plenária em
comento, foi alterado o valor estimado para a nova licitação, que na anterior era de R$
3.755.148,24 por ano, passando para R$1.644.102,72 por ano, gerando uma diferença anual de
R$ 2.111.045,52, podendo-se com isso estimar-se desde já uma economia para os Cofres
Públicos na casa de R$ 4.222.091,04, levando-se em conta o prazo estabelecido para a duração
da contratação, estabelecido no Edital CO – 003/2001. Na sessão de 10/07/2001, o Plenário desta
Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, baixar o
processo em diligência para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários
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040/001.162/2001 – Concorrência nº 006/2001 da CET-RIO. Objeto: Serviços de locação de
veículos operacionais de auto-socorro com motorista para execução de operações de remoção de
veículos estacionados irregularmente em logradouros públicos. Em sessão de Plenária de
10/05/2001, esta Corte de Contas, nos termos do Voto do Relator o Exmº Sr. Conselheiro
Maurício Azêdo decidiu baixar o processo em diligência, para o órgão jurisdicionado proceder as
alterações no Edital mediante Errata. Dos pontos apontados que necessitavam de reformulação,
merece destaque a análise procedida no Projeto Básico, que dentre outras imperfeições, apontava
para outras formas de contratação que não a locação. Além disso, deveriam ser prestadas
informações com relação à utilização dos veículos, tipo de transporte, freqüência de uso destes,
percurso médio por tipo, enfim, elementos que nos permitisse analisar e reconhecer que a forma
de locação proposta pela CET-RIO neste caso era, ou não, a solução mais vantajosa para a
Administração. O respectivo processo retornou de diligência e se encontra em fase de análise na
7ª Inspetoria Geral, onde pode ser detectado que a proposta detalhe foi alterada, determinando
que as propostas sejam feitas por tipo de veículo, incluindo no item o preço da locação e da
quilometragem excedente conforme sugestão desta Corte de Contas. Neste preço de locação
deverão estar incluídos os custos com motoristas, horas extras e combustíveis. Nota-se também
que o valor global da Licitação foi alterado, sendo reduzido de R$ 2.327.988,00 para R$
2.031.355,44, representando desta forma mais uma economia para os Cofres Públicos de, no
mínimo, R$ 296.632,56.

8.6 Apreciação de Denúncias e Representações

8.6.1 Denúncias

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

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

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 2.º trimestre:

040/000.888/2001 – Denúncia divulgada no Jornal do Brasil, versando sobre má utilização de
recursos do FUNDEF: A CAD informou que não houve desvio de recursos, sugerindo o
arquivamento do processo por falta de fundamentação e que fosse informada a decisão ao
postulante. Na sessão de 26/06/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, arquivar o processo.
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040/001.130/2001 - Órgão: SMTR. Interessado: Viação Pavunense S.A., o Município do Rio de
Janeiro e a Viação Novacap Ltda. Objeto: Cópia da sentença proferida nos autos de Ação
Ordinária 93.001.003181-9, pedido de cassação de adjudicação da linha 795 (Pavuna-Magalhães
Bastos) de transporte coletivo municipal. A Ação Ordinária com pedido de cassação de
adjudicação da linha 795 (Pavuna-Magalhães Bastos) de transporte coletivo municipal, cumulada
com perdas e danos, foi precedida pela Ação Cautelar nº 92.001.121.875-5, com pedido liminar
de antecipação da tutela de ineficácia do ato impugnado, sendo este último, concedido e
confirmado em grau recursal pela Egrégia 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça/RJ pelo
Agravo de Instrumento nº 59/94, por preencher os requisitos de plausibilidade e de urgência. Os
autos deram entrada nesta corte para ciência e providências que achar cabíveis. Matéria análoga
tramitou nesta Corte através do auto de nº 40/9318/99 que trata de Denúncia formulada pelo
Nobre Vereador desta Cidade, Sr. Edson Santos, contra a Administração Municipal em face de
existência de “... mais de 400 linhas de serviço regular de transporte coletivo de passageiros por
ônibus operados por empresas privadas (que) jamais foram licitadas, em afronta aos princípios
da legalidade e da isonomia de oportunidade de contratação com o Poder Público”. A denúncia
em questão, após parecer do  Assessor/SGE, Dr. Fernando A. C. de Araújo, o qual esclarece que
esta não encontra amparo, ante a existência em vigor do artigo 5º da LCM 37/98,  encontra-se
arquivada nesta Corte, no aguardo da decisão da Ação de Representação por
Inconstitucionalidade nº 55/99. A instrução elaborada solicita que sejam ouvidos o Presidente da
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de
Transportes, ante o princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV da
CF, e ainda:

1. Prestem os esclarecimentos necessários sobre a contratação objeto da lide, uma vez que o
ato impugnado não fora remetido a esta Corte para análise, quando de sua celebração.

2. Informem quais as medidas tomadas ante a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de
Fazenda Pública.

3. Esclareçam como está sendo feito o transporte dos usuários referente ao percurso da linha
ora suspensa.

4. Quais  medidas estão sendo tomadas para efetivar a licitação.

5. Informem o número fornecido pelo Tribunal de Justiça para a  Ação de Representação
por Inconstitucionalidade nº 55/99 e se já houve decisão proferida na mesma.

Na sessão de 03/04/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator Jair Lins Netto, baixar o processo em diligência para que a jurisdicionada
prestasse os esclarecimentos necessários.
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8.6.2 Representações

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

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

Neste trimestre destacou-se a seguinte representação:

040/000.074/2001 – Representação da empresa BJS CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E
SERVIÇOS LTDA ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro contra a COMLURB,
alegando terem sido cometidas “irregularidades” na Concorrência Pública n.º 04/00, realizada
em 27/12/00 (processo administrativo n.º 01/501.642/00 ), que tinha como objeto a Locação de
veículos e equipamentos para controle urbano, para utilização em serviços relativos às operações
de limpeza urbana nos bairros integrantes das áreas de planejamento AP1 à AP5, com os
respectivos motoristas. Comentários: A fim de garantir o princípio do contraditório e da ampla
defesa, expressamente mencionado no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, o
processo foi encaminhado  à COMLURB, a fim de que a jurisdicionada se pronunciasse sobre
as alegações apresentadas pela BJS. Como resposta a COMLURB enviou o Ofício 045/01,
apresentando esclarecimentos, além de encaminhar cópia das Atas de licitação, cópia dos
recursos interpostos pela BJS e cópia das respostas referentes aos Recursos e Impugnações com
relação ao resultado da fase de habilitação. Após análise do processo, a SCE entendeu ser
improcedente a representação, por falta de amparo legal, sugerindo que fosse recomendado à
jurisdicionada que no futuro observasse na íntegra o exposto no § 2º do artigo 43 da Lei de
Licitações, a fim de evitar novos debates sobre os seus procedimentos licitatórios. Na sessão de
24/05/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro
Mauricio Azedo, arquivar o processo.

8.7 Solicitações da Câmara Municipal

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal
é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento
de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.
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Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - O
controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:
(...)
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e
demais entidades referidas no inciso II;
(...)
VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou
por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;

Neste trimestre destacou-se a seguinte solicitação da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, para fornecimento de informações ou realização de auditorias ou inspeções:

040/001.340/01 - Requerimento de Informações do Vereador Mario Del Rei. Pedido de
esclarecimentos sobre celebração de contrato “guarda-chuva” com a finalidade de evitar licitação
para obras do Programa Rio Comunidade. Após realização de Inspeção Especial, determinada
em sessão de 19/06/01, de acordo com o Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno
Guimarães, verificou-se que as licitações estão sendo realizadas, contemplando especificamente
cada comunidade.

8.8 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.

Neste trimestre ocorreu a seguinte solicitação do Ministério Público:

040/001.121/2001 – Através do Oficio Cidadania/463/2001 – Processo MP-6295/00, de
29.03.2001, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua Promotoria de
Justiça/Defesa da Cidadania, solicitou a esta Corte de Contas o encaminhamento de cópia de
inteiro teor do processo nº 04/000.542/00, referente ao contrato nº 277/98 –SMF.  O
administrativo referenciado havia sido remetido ao TCMRJ em atenção ao requerido no ofício
TCM/GPA nº 61/2001, objetivando complementar os trabalhos de inspeção realizada na
Secretaria Municipal de Fazenda.  Por intermédio do ofício TCM/GPA nº 323, de 09.04.2001,
foi encaminhada cópia do inteiro teor do processo administrativo nº 04/000.542/00.
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8.9 Apreciação das Contas de Gestão do Exercício de 2000

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

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

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

A Prestação de Contas do Exercício de 2000, apresentada pelo Prefeito Luiz Paulo
Fernandez Conde, deu entrada nesta Corte dentro do prazo estipulado no inciso XII do artigo 107
da Lei Orgânica do Município, sendo constituído processo de número 040/001.253/2001.

A Secretaria de Controle Externo, através da Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento, apreciou a Prestação de Contas, sendo o processo, posteriormente,
encaminhado ao Exmo. Senhor Conselheiro-Relator Sergio Cabral, para a elaboração do
Relatório e minuta de parecer prévio.

A CAD efetuou a análise das referidas contas, sugerindo a emissão de parecer
favorável à aprovação das contas, com as seguintes recomendações a serem observadas para o
próximo exercício:

I. sejam desconsideradas as despesas com inativos no cômputo dos gastos de manutenção e
desenvolvimento do ensino, considerando-se apenas aqueles permitidos pelo artigo 70 da
Lei Federal nº9.394/96, alertando para que no exercício de 2001 o gasto com inativos seja
excluído do cálculo do limite legal. Desta forma, se esta Corte assim entender, poderia
aceitar, transitoriamente, o cômputo dos gastos com inativos no exercício examinado, por
estarem os mesmos previstos na Lei Orçamentária de 2000 como despesa de ensino.

II. sejam tomadas as medidas necessárias, para que não ocorra a deficiência  apontada nos
subitens 4.2.9.4, 4.2.9.8, 7.2.11, 10.2.4.”a” e 12.2 (despesa sem prévio empenho).

III. seja providenciado o acompanhamento, por parte da Procuradoria Geral do Município,
dos fatos apontados ao subitem 7.2.12 de nossa análise (Autos de Infração da Secretaria
da Receita Federal e do INSS) .
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IV.  providencie a correta fundamentação legal dos demonstrativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, quando de sua publicação, conforme observado no subitem
10.2.2 de nossa análise.

V. providencie a exclusão do cálculo das despesas com pessoal, subitem 10.2.4”d”, do valor
dos inativos da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município, considerando-
se o disposto no artigo 19, §1º, VI da Lei de Responsabilidade Fiscal.

VI. seja demonstrado como prudencial, subitem 10.2.4”b”, o limite de 57% em consonância
com o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

VII. no Demonstrativo apresentado como  Anexo XVIII, subitem 10.2.17 de nossa análise,  as
despesas de serviços de terceiros deverão ser detalhadas por Poderes e Órgãos, a fim de
demonstrar claramente o disposto no artigo 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

VIII. seja descontinuada a prática de aquisição de gêneros alimentícios sem licitação,
atendendo à recomendação efetuada  acerca das contas do exercício de 1999, conforme
apontado no item 11 “A”.

IX. seja providenciado o detalhamento de “Outras Despesas de Pessoal” e dos “Serviços de
Terceiros”, conforme observado no subitem 10.2.4”d”.

Em Sessão Especial de 07/06/2001, o Tribunal emitiu parecer prévio favorável à
aprovação das contas relativas ao exercício de 2000, do Governo do Município do Rio de
Janeiro, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Prefeito Luiz Paulo Fernandez Conde, de
acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, acrescentando
outras recomendações:

1. que o Município, por seus agentes políticos, se empenhe em esforço para a revisão do
Contrato de Refinanciamento da sua Dívida Pública, firmado com condições que impõem
intoleráveis ônus financeiros à administração da Cidade e ao povo carioca;

2. que sejam identificadas, detalhadas e informadas a esta Corte de Contas as despesas no
montante de R$ 111,8 milhões, pagas e a pagar, efetuadas sem apropriação à execução
orçamentária, conforme relatou o Senhor Controlador-Geral do Município no Ofício nº
097-CGM, de 11 de abril de 2001, como referido no subitem 11.2 – fls. 599-601;

3. que seja elaborado e executado Programa Especial de cobrança e arrecadação dos valores
lançados na Dívida Ativa, para elevar, em termos percentuais e valores monetários, os
resultados obtidos no exercício de 2000;

4. que se proceda à revisão da política de administração de pessoal, para melhoria da
retribuição do pessoal permanente do Município e, preliminarmente, eliminação da
subversão da hierarquia salarial presente na remuneração de diferentes categorias
funcionais;
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5. que os recursos do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e
Valorização do Magistério-Fundef sejam aplicados de forma a promover efetiva
valorização dos profissionais da educação;

6. que seja reavaliada a política de convênios com instituições da sociedade civil, a fim de
se eliminar a rotina de contratação indireta de pessoal que esses convênios vêm
promovendo.

7. que a Prestação de Contas Simplificada seja aperfeiçoada como instrumento de
transparência da gestão fiscal, como determina o art. 48, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, contendo somente informações exatas e de fácil comparação com as constantes
em publicações anteriores.

8.10 Processos Relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal

De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, de 04/05/2000, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem como
atribuição, a fiscalização do cumprimento das normas ali dispostas, devendo acompanhar
mensalmente as metas, limites e condições estabelecidas na Lei, tanto para o controle do
Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo se manifestar imediatamente e
não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na
LRF.

Destacamos os seguintes processos relativos aos relatórios previstos na LRF:

040/000.644/2001 - Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2001 contendo o
Demonstrativo de Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro, cujo objetivo é demonstrar o atendimento ao disposto no
artigo 55, inciso I, alínea “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após análise, entendeu esta
Coordenadoria que o referido relatório observava os ditames da LRF, opinando, assim, pelo seu
arquivamento.

040/001.668/2000 - Relatório de Gestão Fiscal, referente ao exercício de 2000, da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ, elaborado em atendimento do disposto no art. 55 da Lei
Complementar nº 101, de 04/05/2000 – LRF. Após a análise dos autos, esta Coordenadoria
opinou pela baixa do processo em diligência para que a CMRJ promovesse as correções
necessárias em seus demonstrativos, bem como providenciasse a divulgação dos mesmos em sua
Home-Page na Internet, de acordo com o determinado no art. 48 e no §2º do art. 55 da Lei
Complementar 101/2000.
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040/001.877/2001 - Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2001 contendo o
Demonstrativo de Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, cujo objetivo é demonstrar o atendimento ao disposto no artigo 55,
inciso I, alínea “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com inativos não está
integrando o cálculo de gasto com pessoal da Câmara e Tribunal de Contas do Município, o que
a princípio, nos parece o critério mais adequado. Através do processo 40/0686/2001 foi indagado
da Controladoria, esclarecimento sobre a inclusão dos inativos do TCMRJ e Câmara no cálculo
da despesa com pessoal no exercício de 2000 e até a presente data, a CGM não se pronunciou em
relação ao fato. Conforme observado por esta Coordenadoria no citado processo, acreditamos
que o gasto com inativos merece um estudo mais aprofundado em seu aspecto legal. No cálculo
da despesa de pessoal, a Câmara Municipal adicionou o dispêndio com diárias – N.D. 3111.02 e
auxílio-funeral - ND3259.01. O Tribunal de Contas, conforme exposto no processo
40/0644/2001, desconsidera o gasto com diárias no cálculo da despesa de pessoal para efeito
deste Demonstrativo. Ressaltamos que mesmo computando-se essa despesa, o índice percentual
do gasto, mencionado no item 4 de nossa análise, não se alteraria, não interferindo, portanto, nos
limites mínimo e prudencial, entretanto, necessário se faz compatibilizar o critério para
preenchimento do citado demonstrativo, porquanto o artigo 18 da LRF estabelece quais as
despesas de pessoal que devem entrar no cálculo que abaixo transcrevemos:

“ Art.18 – (...) entende-se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos (...) com os ativos,
os inativos e os pensionistas (...) com quaisquer
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência”.

Entendemos que os valores despendidos com diárias não devem integrar o total das despesas
para efeito deste demonstrativo porquanto tratam-se de ressarcimento de despesas de
alimentação e/ou pousada a servidores que se deslocarem em serviço para fora do Município do
Rio de Janeiro. No livro Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal  de autoria dos
professores da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas de Pernambuco, Profs. Carlos
Maurício Cabral Figueiredo, Cláudio Soares de Oliveira Ferreira, Fernando Raposo Gameiro
Torres, Henrique Anselmo Silva Braga e marcos Antônio Rios da Nóbrega, ao abordar o
presente assunto informam que, entram no cômputo das despesas de pessoal, os gastos  com
vale-refeição, vale-transporte e salário-família, depreendendo-se que todas as verbas
remuneratórias devem ser computadas para efeito de limites. Da mesma forma, as verbas
indenizatórias não devem entrar nos limites, a exemplo de diárias e ajuda de custo.
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040/001.161/2001 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2001,
formulados pela CGM, em atendimento aos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 –
LRF. Esta Coordenadoria, após análise dos autos, entendeu que a Controladoria Geral do
Município – CGM deveria prestar esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

! Divergência entre os valores da Receita Patrimonial e de Outras Receitas Correntes
apresentados na Deliberação n.º 01, de 09/02/2001, da SMF com os do Anexo II do
Relatório sob análise.

! Divergência entre os valores apresentados para o Resultado Nominal no Relatório sob
análise com os do divulgado na Internet (cópia às fls. 15).

! Divergência entre os valores apresentados para a estimativa da Receita Corrente Líquida
para 2001 no Anexo V do relatório sob análise com os do Demonstrativo juntado às fls.
16. Isto se deve à omissão, na composição no item relativo às deduções do Quadro da
Receita Corrente Líquida – Anexo V, das Receitas Extraordinárias para pagamento da
Dívida Renegociada, confrontando com o demonstrativo de fls. 16.

! Ausência da nota de rodapé no Anexo I do Relatório sob análise, contrariando a
determinação da Portaria STN n.º 471.

Ressaltamos, ainda, que o balancete do mês de fevereiro da Administração Direta deu entrada
nesta Corte de Contas em 10/04/2001. Porém efetuamos a observação no sentido que o balancete
que deu origem ao referido relatório (consolidado) deveria ser encaminhado a esta Corte de
Contas, nele sendo inserida cópia da ata da audiência pública prevista no § 4º do art. 9º da Lei
Complementar 101/2000.

Assim, seria possível a verificação da compatibilidade dos relatórios, bem como do cumprimento
das metas fiscais, conforme o determinado nos artigos 4º e 5º da Deliberação n.º 134/2000 desta
Casa.

040/001.160/2001 - Relatório Resumido de Execução Fiscal (6º bimestre 2000) e do Relatório de
Gestão Fiscal (3º quadrimestre 2000) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, elaborados pela
Controladoria Geral do Município – CGM e encaminhados a esta Corte através do Ofício
80/CGM de 02/04/01. Após análise dos autos, esta Coordenadoria opinou pela diligência para
que a CGM se pronunciasse a respeito dos seguintes pontos:

! A CGM apresentou valores compatíveis com o disposto no Art. 72 da LRF, havendo
inclusive, redução na despesa de serviços de terceiros. Entretanto, essa despesa, não foi
detalhada por poderes conforme definição legal, combinado com a Portaria STN nº
471/2000 (Anexo XIII).

! Deve a CGM esclarecer as divergências havidas na despesa de pessoal da CMRJ +
TCMRJ, mencionadas 2.2.5 e 2.2.6;
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! Apresentou o demonstrativo da despesa de pessoal em duplicidade (Anexo XII e - XII–
A), com as ressalvas dos incisos I e II, Art. 2º da Resolução CGM nº 311 (fls. 18 e 19), de
que o segundo demonstrativo engloba “outras despesas de pessoal” e a enumera nas
alíneas de “a” a “j”. Pelo definido no § 1º do Art. 18 da LRF, somente devem ser
contabilizadas como “outras despesas de pessoal”, aquelas que tenham por fim substituir
servidores e empregados públicos;

! Retificou parcialmente o equívoco do sub-item 1.2, de Relatório de Gestão Fiscal para
Relatório Resumido da Execução Orçamentária. O inciso I, mencionado
equivocadamente, não foi retificado, outrossim, informamos, que o inciso I é também
citado pela Portaria STN 471/2000 (LRF, art. 53 § 1º, inciso I, Anexo X), embora na
instrução de preenchimento mencione o inciso correto ( II);

! O limite prudencial para gastos com pessoal, apresentado pela CGM foi 54%, isto é, 90%
do limite legal, contrariando assim o disposto no parágrafo único do Art. 22 da LRF, bem
como no Portaria STN nº 471, de 20/09/2000 (fls. 02 do anexo), que definiram o limite
prudencial como sendo 95% do limite legal. Dessa forma, o índice a ser apresentado
deveria ser de 57%.

! A CGM apresentou despesa de pessoal paga sem empenho.

! Quanto a inclusão dos inativos da CMRJ e do TCMRJ no cômputo dos Gastos com
Pessoal deste órgãos, entendemos que tais gastos não deverão fazer parte de tal rubrica,
pelos motivos expostos a seguir:

" As despesas de inativos divulgadas pela CGM (item 2.2.1.a), relativas à Câmara
Municipal e ao Tribunal de Contas, não deveriam ser computadas como despesas
de pessoal, tendo em vista que são custeadas pelo PREVI-RIO, autarquia
responsável pelo pagamento aos inativos destes órgãos conforme a Lei Nº 2.805
de 17/05/1999, e;

" Não há no orçamento Legislativo (Câmara Municipal) nem no orçamento do
TCMRJ, dotação para gastos com inativos.

Devido à complexidade que envolve os demonstrativos determinados na LRF, o simples
balancete mensal, seja da Administração Direta e/ou Indireta, não contempla todos os dados
necessários e suficientes para estudo nesta Coordenadoria. Desta forma, opinamos no sentido de
que o Município, através da CGM, após cada publicação dos relatórios de que trata a LRF, sejam
eles, bimestrais ou quadrimestrais, remeta a esta Corte os balancetes analíticos e Consolidados
(base de cálculo) dos quais se originaram tais relatórios, inclusive e preferencialmente através de
meio magnético (disquete); pois, assim, poderíamos  analisar mais detalhadamente e
eficientemente os recursos captados e os aplicados no período;
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040/002.019/2001 – Relatório Resumido de Execução Fiscal (2º bimestre 2001) e Relatório de
Gestão Fiscal (1º quadrimestre 2001) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, elaborados pela
Controladoria Geral do Município – CGM. Esta Coordenadoria sugeriu a baixa do processo em
diligência para que a CGM:

! Elabore apenas um demonstrativo da despesa de pessoal em relação à Receita Corrente
Líquida (Anexo XII), considerando como “outras despesas de pessoal” aquelas referentes
aos contratos de terceirização de mão-de-obra que tenham por fim a substituição de
servidores ou empregados públicos (art 18, §1º, LRF). Entendemos como pré-requisito a
existência do cargo no quadro do órgão ou entidade onde tal despesa tenha sido efetuada.

! Desconsidere o dispêndio com diárias para efeito do cômputo de gastos com pessoal
(Anexo XII), por estas tratarem-se de ressarcimento de despesas de alimentação e/ou
pousada aos servidores que se deslocam para fora do Município do Rio de Janeiro.

! Estabeleça em seu demonstrativo da despesa de pessoal em relação à Receita Corrente
Líquida (Anexo XII), como limite prudencial, o percentual de 57%, ou seja, 95% do
limite legal (art. 22, parágrafo único, LRF).

! Não considere o gasto com inativos como despesas de pessoal do TCMRJ e da CMRJ,
por se tratar de encargo de responsabilidade da PREVI-RIO, conforme o disposto na Lei
2805/99, não existindo, portanto, dotação para pessoal inativo nos orçamentos da CMRJ
e do TCMRJ.

Finalizando, entendemos que devido à complexidade que envolve os demonstrativos
determinados na LRF, o simples balancete mensal, seja da Administração Direta e/ou Indireta,
não contempla todos os dados necessários e suficientes para estudo nesta Coordenadoria, face ao
disposto no artigo 4º da Deliberação 134/2000 que determina que o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal devam ser confrontados com os
balancetes mensais respectivos. Desta forma, é de vital importância que o Município, através da
CGM, após cada publicação dos relatórios de que trata a LRF, sejam eles, bimestrais ou
quadrimestrais, remeta a esta Corte os balancetes analíticos e Consolidados (base de cálculo) dos
quais se originaram tais relatórios, inclusive e preferencialmente através de meio magnético
(disquete); pois, assim, poderíamos analisar mais detalhadamente e eficientemente os recursos
captados e os aplicados no período.

8.11 Acompanhamento da Execução Orçamentária

Neste 1º trimestre de 2001, tiveram destaque os seguintes relatórios de
acompanhamento da execução orçamentária do Município:

040/002.306/2001 e 040/002.305/2001 – Relatório de Acompanhamento da execução
Orçamentária do FUNDEF referente a março de 2001 e Relatório de Acompanhamento da
execução Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde referente a março de 2001. Nestes dois
relatórios, a CAD demonstrou de forma clara e precisa, como andam as aplicações dos Fundos,
ressaltando que, iniciaria em julho verificações “in loco” para melhor comentar os gastos nesses
dois importantes Fundos Municipais.
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040/002.142/2001 – Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo
Municipal de Saúde referente ao exercício de 2000. Destacamos os fatos mais relevantes da
execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município em 2000, acrescentando, em
relação ao nosso relatório das contas de gestão, a questão na inclusão indevida dos gastos com
inativos nos gastos com as aplicações em ações em serviços públicos de saúde, de acordo com o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 29 de 13/09/2000. Este percentual deveria ser
para 2000, 7% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais. O
Município no exercício de 2000, aplicou nessas ações, o percentual de 12,60%. O cálculo dos
gastos está demonstrado de acordo com o anexo ao Projeto de Lei nº 2.167 de 29/09/2000
(mensagem 341/2000), publicado no suplemento “B” ao D.C.M. nº 190 de 06/10/2000, página
32, transformado na Lei de Meios para 2001. Ressalvamos, a aplicação de R$ 51.074.798,09 em
pagamento à Inativos da Saúde, realizado através da Secretaria Municipal de Administração.
Essa parcela, se retirada do quadro, não afetaria o cumprimento do limite estabelecido em Lei. A
respeito do tema, transcrevemos a seguir a Orientação Preliminar do Conselho Nacional de
Saúde (consulta efetuada através do processo nº 40/4436/2000) quem em seu item 7 prevê o
seguinte:

“7. Não devem também constar da base de cálculo dos
recursos aplicados nas ações e serviços de saúde, as
despesas com:
(...) Inativos e Pensionistas”.

8.12 Atos Sujeitos a Registro - Aposentadorias
O TCMRJ possui uma Inspetoria Geral de Controle Externo (5ª IGE) especializada

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

Considerando que a 5ª Inspetoria examina apenas os processos de aposentadoria de
servidores desta Municipalidade, os quais, em razão da sua natureza, guardam identidade de
objeto, porquanto referem-se a categorias funcionais reguladas por leis genéricas ou específicas
que lhes asseguram a percepção desse ou daquele direito, refletidos nos proventos, aduzimos
que, consuetudinariamente, tanto a Administração ativa quanto este Egrégio Tribunal, ao
enfrentarem questões que demandem interpretação jurídica ou mudança de entendimento, o
fazem em um processo específico – o chamado leading case – tendo a decisão nele proferida
efeito vinculante para os demais administrativos cujos casos sejam análogos.

Nesse passo, a ocorrência de tais processos que, a princípio, mereceriam destaque
neste Relatório apresenta-se reduzida, motivo pelo qual nada temos a destacar no ponto em
epígrafe.
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Foram apreciados em Plenário neste trimestre, processos relativos à aposentadoria,
sendo o total de processos por mês e por decisão estabelecidos no Quadro n.º 10. O Gráfico n.º
07 apresenta a porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria.

QUADRO 10 - APOSENTADORIAS

MÊS DILIGÊNCIA
LEGALIDADE
PARA FINS DE

REGISTRO
OUTRAS TOTAL

ABRIL 45 142 23 210
MAIO 31 143 24 198
JUNHO 33 68 1 102
TOTAL 109 353   48 510

GRÁFICO 07 - APOSENTADORIAS

DILIGÊNCIA
21%

LEGALIDADE
70%

OUTRAS
9%
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8.13 Outros Processos Relevantes Analisados no Período
Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos,

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

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

040/007.276/1999 – Convênio de Cooperação Técnica nº 009/99 objetivando estabelecer as
formas e condições pelas quais os convenentes reunirão seus esforços, recursos e competências
para a realização de Estudos, Pesquisas e Atividades de Extensão, incluindo cursos e serviços,
sobre as áreas de tecnologia e de projetos e programas de Desenvolvimento Institucional,
Científico e Tecnológico, incluindo apoio gerencial e operacional de natureza estratégica, técnica
administrativa e financeira, bem como estímulo e motivação a servidores, apoio na realização de
concursos e outras de interesse para as partes, pelo prazo de 24 meses. Em apenso o seu 1º
Termo Aditivo (40/008.112/1999) tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de
consultoria para assessoramento especial e suporte necessário à realização de concurso público
para atender à IPLANRIO. A 1ª IGE após análise dos termos sugeriu diligência para que o órgão
prestasse esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

! A fundamentação legal (art. 24, XIII e XVI) não estaria correta, pois o objeto do contrato
poderia ser facilmente passível de licitação, mesmo tratando-se de instutuição brasileira,
sem fins lucrativos e de inquestionável reputação ético-profissional.

! No convênio não foi mencionado o seu valor, encontrando-se o mesmo apenas na cópia
da publicação na imprensa oficial.

! O convênio apresentou o valor de R$ 26.370,89, enquanto seu termo aditivo estabeleceu
valor de R$ 78.430,00, quase o triplo do termo inicial.

! O objeto do aditamento já estaria embutido no objeto do convênio.

! As datas de celebração dos termos, quase simultâneas (10.06.99 e 11.06.99,
respectivamente).

Em sessão plenária de 17.04.2000, esta Corte de Contas decidiu pela diligência, nos termos do
voto do Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello. Objetivando atender aos questionamentos do
TCMRJ, o órgão prestou esclarecimentos considerados insatisfatórios pela 1ª IGE, que sugeriu a
manutenção da diligência ratificando o entendimento anterior quanto a fundamentação
legal/ausência do procedimento licitatório. Processo em tramitação no TCMRJ.
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040/004.585/2000 – Contrato nº GP/SAA nº 12/00, celebrado entre o GBP e Cetest Rio S/A,
objetivando a contratação de manutenção preventiva, corretiva e operação do sistema de ar
condicionado central no bloco II do CASS, pelo prazo de 3 (três) meses. O contrato foi examinado
pela 1ª IGE não obstante o disposto na Deliberação TCMRJ nº 127/99, considerando a tramitação,
concomitante e em paralelo de procedimento com iguais características, abrangendo o mesmo tipo de
serviço (modificando apenas o local da manutenção). A 1a. IGE opinou por diligência para que o
órgão jurisdicionado se manifestasse acerca da ausência de testemunhas no termo contratual, e da
impossibilidade de competição para a escolha da empresa prestadora de serviços de manutenção, que
acarretou a dispensa de licitação com base no art. 24, inciso IV, da Lei das Licitações. Destacou-se
também a desídia administrativa: se foi a própria Administração que deu ensejo à emergência, não
seria lícito alegá-la em favor da contratação direta, autorizada em função de acobertar situações
excepcionais, oriundas de fatos alheios à atuação administrativa. Registrou-se que o TCU, na decisão
nº 530/96, de 21.8.96, exarou entendimento no sentido de que a falta de planejamento não caracteriza
situação emergencial. Em sessão plenária de 12.06.2001, conforme voto proferido pelo Exmo. Sr.
Conselheiro Thiers Montebello, os autos foram baixados em diligência.

040/004.586/2000 – Contrato GP/SAA nº 011/00, celebrado entre o GBP e Cetest Rio S/A,
objetivando a contratação de manutenção preventiva, corretiva e operação do sistema de ar
condicionado central no bloco I do CASS, pelo prazo de 3 (três) meses.O contrato foi examinado
pela 1a IGE não obstante o disposto na Deliberação TCMRJ nº 127/99, considerando a tramitação,
concomitante e em paralelo, de procedimento com iguais características, abrangendo o mesmo tipo
de serviço (modificando-se apenas o local de manutenção). A 1a. IGE opinou por diligência para que
o órgão jurisdicionado se manifestasse acerca da impossibilidade de competição para a escolha da
empresa prestadora de serviços de manutenção, que acarretou a dispensa de licitação com base no
art. 24, inciso IV, da Lei das Licitações. Destacou-se também a desídia administrativa: se foi a
própria Administração que deu ensejo à emergência, não seria lícito alegá-la em favor da contratação
direta, autorizada em função de acobertar situações excepcionais, oriundas de fatos alheios à atuação
administrativa. Registrou-se que o TCU, na decisão nº 530/96, de 21/08/96, exarou entendimento no
sentido de que a falta de planejamento não caracteriza situação emergencial.  Em sessão plenária de
12.06.2001, conforme voto proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello, os autos foram
baixados em diligência.

CMR/002.294/2001 – Prestação de Contas de Gestão da CMRJ relativas ao exercício de 2000. Ao
compararmos as despesas de pessoal informadas no Demonstrativo da Execução da Despesa – fls. 13
e 14 com o “Quadro demonstrativo da despesa por fonte de recursos da Câmara” publicado pelo
Executivo quando da Prestação de Contas de Gestão, constatamos que o valor informado como
liquidado e pago na Natureza de Despesa 3259 – fls. 14 estava equivocado, tendo sido informado o
valor de R$143.667,03 quando o correto seria R$113.173,21. Também verificamos que não
integraram a referida Prestação de Contas o “Demonstrativo da Despesa de Pessoal” instituído pela
alínea “a”, inciso I do art. 55 da Lei nº101 – LRF, o “Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa” e
o “Demonstrativo dos Restos a Pagar” instituídos pelo inciso III do art. 55 da LRF, alíneas “a” e “b”
respectivamente. Estes Demonstrativos são de apresentação obrigatória para o Poder Legislativo
conforme §1º do art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, esta Coordenadoria opinou
pela baixa do processo em diligência para que a CMRJ esclarecesse a diferença apontada, bem como
anexasse ao processo os demonstrativos citados.



TCMRJ                                                                                        Relatório Trimestral – Abril-Junho/2001

59

040/003.841/2000 - Órgão: SMTR. Interessado: Collett & Sons S/A. Objeto: Prorrogação do
prazo do Contrato para a prestação de serviços de engenharia de trafego por 12 meses, passando
a data de 16/08/2001 a se constituir o seu termo final. A SCE opinou pela baixa do processo em
diligência a fim de que o órgão de origem justificasse a necessidade de prorrogação nos termos
da Lei e das determinações desta Casa, bem como inserisse as razões e composição do valor
acrescido, alertando que, ao descumprimento das decisões desta Corte de Contas, caberá sanção,
conforme determina a Deliberação nº 109 de 07/05/1996. Na sessão de 03/05/2001, o Plenário
desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator, Jair Lins Netto,
baixar o processo em diligência para que a jurisdicionada atendesse ao requisitado pela SCE.

040/001.178/2001 - RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA 352/96, da 68ª Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, reclamante JAIRA MARIA MENDES DA CRUZ. Admitida sem CTPS em 05/04/94,
como zeladora da Creche Monteiro Lobato, rua Tatajuba, s/n.º, Baixa do Sapateiro, Bonsucesso,
tendo sido dispensada imotivadamente em 30/04/95. Alega não ter recebido férias e trezenos,
horas extras, saldo salarial de abril de 1995 e verbas rescisórias. Posicionamento da SCE: pela
diligência, para que a jurisdicionada usufrua do contraditório assegurado pelo art. 5º, inciso LV
da Constituição Federal; forneça a esta Corte cópia das demais partes da Reclamação
Trabalhista, e envie cópia de todos elementos administrativos que geraram a contratação da
reclamante, considerando-se a sentença que :

! determinou a nulidade da contratação, em virtude da ausência de concurso público,
afastando o pagamento de verbas resilitórias e consectários de qualquer natureza,
inclusive quanto ao FGTS;

! determinou o pagamento de custas processuais e dos salários retidos de abril de 1995,
estes em dobro, pelo Réu, e também os “salários” adimplidos durante o lapso da avença
declinada na inicial, através de notificação aos órgãos competentes, até que sejam
ressarcidos pelo administrador público da época.

Na sessão de 26/06/01, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator Maurício Azêdo baixar o processo em diligência.

040/004.773/2000 - Termo Aditivo nº 8127/00 ao Contrato nº 3748/98, firmado em 29/09/00,
entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, e a firma LHM AR CONDICIONADO LTDA., visando à prorrogação do prazo
estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato supracitado, referente à prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado central incluindo CTI,
Unidades Coronariana, Raio – X e demais dependências do Hospital Municipal Miguel Couto. A
SCE opinou por diligência “... a fim de que seja feita a retificação do Contrato, com a exclusão
do Parágrafo Único da Cláusula Terceira, além de apresentar a documentação que comprove que
a prorrogação do contrato é de fato a alternativa  mais vantajosa para a Administração”. Sugeriu
ainda “... a recomendação de que, doravante, toda prorrogação de contratos relativos a serviços
de execução continuada seja documentalmente justificada, na forma do item 3 retro citado”. Na
sessão de 03/05/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator Jair Lins Netto, baixar o processo em diligência para que o órgão atendesse
ao solicitado pela SCE.
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8.14 Declaração de Bens e Rendas dos Servidores Públicos e
Autoridades Municipais

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

Tribunais de Contas dos Municípios, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram

incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas

por autoridades e servidores públicos municipais a essas Cortes, bem como sobre os prazos de

remessa das referidas declarações.

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

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

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

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

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

estipulados no artigo 2º.

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

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

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

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

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

remessa de cópias das declarações apresentadas pelas autoridades e servidores mencionados.
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9 Modernização Institucional

O TCMRJ tem procurado permanentemente elevar seus níveis de eficiência e

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

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

administrativo do seu corpo funcional.

9.1 Informática

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

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

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

qualidade dos dados disponibilizados.

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

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

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

2º trimestre de 2001, a ASI intensificou os estudos de viabilidade para a integração dos sistemas

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

Também foram desenvolvidas as seguintes atividades:

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SCP
SISTEMA DE CONTROLE DE
PROCESSO

•  Análise, desenvolvimento e implantação de relatórios gerenciais
de processos e diligências;

•  Relatório de Processos para Avaliação de Reciclagem;

•  Ajustes gerais nas consultas a processos, oferecendo mais
flexibilidade de pesquisa ao usuário;

•  Acompanhamento da operação.

TCM WEB NEWS •  Acompanhamento da operação/atualização de conteúdo.
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SITE TCMRJ
•  Implantação, seguindo sugestão do BNDES, do link para o
"Informe de Controle Social", atualizado dinamicamente através do
Sistema CSWEB (ver próximo item);

•  Editoração e publicação de notícias.

SISTEMA GERENCIAL DE
PAGAMENTO

•  Análise, desenvolvimento e implantação do Sistema Gerencial
de Pagamento ;

•  Acompanhamento da operação.

CSWEB
•  Análise, desenvolvimento e implantação do Sistema CSWEB
(Controle Social - WEB), cuja função é atualizar automaticamente
o link do "Informe do Controle Social" na página do TCMRJ;

•  Acompanhamento da operação.

SAB
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE
BENS MÓVEIS

1) Alterações no sistema:

1.1 - Adaptação do sistema para atender às diretrizes da Portaria
Conjunta CTG/CCA nº 003 de 23 de junho de 1998;

1.2 - Adaptação do sistema, parcial até o momento, para atender
às novas abordagens e metodologias que vêm sendo adotadas
pela Comissão Especial de Inventário Físico Patrimonial criada
pela Resolução “P” nº 166 de 14 de maio de 2001.

SRH
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS

 •  Manutenção do Sistema de Recursos Humanos;

BANCO DE DADOS ••••  Manutenção do Banco de Dados;

••••  Realização de testes para medir a performance no banco de
Dados após a migração.

MALA ••••  Aprimoramento e manutenção do Sistema Mala Direta;

••••  Implantação do módulo de cancelamento de documentos;

••••  Implantação do módulo de impressão por números do
documento;

SISTEMA DE CONTABILIDADE
••••  Manutenção da rotina de anulação parcial;

••••  Manutenção da rotina de nota de autorização de despesa;

••••  Manutenção da rotina de reserva de dotação.
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SUPORTE

•  Durante este período, foram efetuados 337 atendimentos aos
usuários de informática desta Corte, totalmente solucionados;

•  Instalação e configuração de software nos 3 novos
equipamentos adquiridos por esta corte;

•  Remanejamento  de 18 micros de vários setores;

•  Distribuição e instalação nos departamentos desta corte, de 3
computadores e 5 impressoras;

•  Confecção de 8 cabos de rede  para diversos setores (CAD,
DGF, etc);

•  Permanente utilização de rotina para a administração dos discos
rígidos (Arquivamento) a fim de otimizar sua utilização e
aproveitamento;

 •  Manutenção de um processo de atualização periódica dos
programas “Anti-vírus” e instalação de aplicativos para segurança
de rede interna e externa;

•  Continua os estudos de viabilidade para a integração dos
Sistemas do TCMRJ com os sistemas institucionais do Município
do Rio de Janeiro – (SICOP , FINCON);

•  Instalação de um Servidor de banco de dados/correio eletrônico;

•  Reconfiguração de um servidor para suportar a replicação do BD
e páginas da INTRANET;

•  Customização rotina de backups ;

•Estatísticas de utilização do servidor Web e correio eletrônico.

TREINAMENTO

•  Atendimento a diversos usuários (Notes – Word – Excell –
Windows – Internet);

•  Cadastrar usuários no Lotus Notes;

•  Instalação do FINCON-CONSULTA a diversos computadores;

•  Suporte na atualização do Mural Eletrônico;

•  Suporte na Confecção de Cartazes, Convites, Prismas e Cartões

•  Suporte na confecção e formatação do Parecer Prévio –
Prestação de Contas , Exercício 2000.

9.1.1 
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9.2 Divulgação Institucional

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

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

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

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

homepage na Internet.

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

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

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

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

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

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

esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

interesse do cidadão carioca, tais como:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! Consulta a Processos;

! Votos Relevantes;

! Notícias e artigos envolvendo o Controle externo;

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

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

9.3.1 Suporte Técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilidade deste órgão.

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

Cultural aproveitando a estrutura física existente.

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

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

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

visuais, além de uma sala de apoio aos palestrantes.

No 2º trimestre de 2001, destacaram-se as seguintes palestras:

1) Dia 07/05

Painelistas: Dr. José Antônio Accioly - Bacharel em Ciências Econômicas, Prof.
Bruno Speck - Membro da diretoria da ONG Transparência Brasil e Prof. da
UNICAMP e Hélio de Almeida Fernandes - Prof. da  UFF, FGV, PUC-RJ e ESPM.

Tema : “Projeto SGP / EPI (Sala de Gestão Pública e Espaços Públicos de
Informação) mais Qualidade e Democraticidade para a Gestão Pública”

2) Dia 04/06

Palestrante: Dr. Lauro Monteiro Filho – Presidente da Associação Brasileira
Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência - ABRAPIA

Tema: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES”
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Destacamos, ainda, a realização dos seguintes cursos no 2º trimestre de 2001:

! Curso de pós-graduação “MPA em Controle Externo”, ministrado pela Fundação Getúlio
Vargas, iniciado em 30 de março último, com término previsto para novembro/2001,
contando com a presença de 40 servidores deste Tribunal.

! Curso de Engenharia de Custos, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, realizado no auditório do próprio CREA-RJ, nos dias 10 e 11
de junho de 2001, ministrado pelo Paulo Roberto Vilela Dias. Os servidores Lucia
Knoplech, Inspetora Geral da 4ª IGE, Marcelo da Silva Ribeiro, da 4ª IGE, Paulo
Augusto Pimentel de Souza e Paulo Roberto Vieira, da 7ª IGE,  Walter Ribeiro
Cavalcanti, da 6ª IGE, Oswaldo Graça Barreto e Antonio Sergio Ribeiro Poço, da 2ª IGE,
representaram o TCMRJ. O programa consistiu na exposição de metodologias para
orçamentação de obras civis, onde foram abordadas questões como composição de
custos, conceitos vários como custos diretos, custos indiretos, preço de venda, BDI, além
da aplicação de itens incidentes sobre a nota fiscal tais como impostos, etc.

! Cursos ministrados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do
Programa de Orientação e Aperfeiçoamento dos Servidores da Administração Pública,
que está sendo realizado no Instituto Serzedello Corrêa, em Niterói: “Licitações e
Contratos Administrativos I, à Luz da LRF”, “Práticas em Contratos Administrativos”,
“Orçamento Público à Luz da LRF”, “Contabilidade Pública”, “Noções de Direito
Constitucional”, “Língua Portuguesa, algumas regras e boas dicas”.

10 Relações Institucionais

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da
fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como mantém
relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o Tribunal de Contas da
União.

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores
participem de palestras de interesse público, em seminários e encontros promovidos por
instituições públicas ou privadas. Esses convites normalmente são aceitos, uma vez que se
ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem adotando, para se aproximar não só dos
órgãos e entidades jurisdicionados, mas também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da
sociedade em geral.

Nessa linha, destacamos a realização no dia 24/05, da reunião com 23 Presidentes e
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios do Brasil, realizada no
Auditório desta Corte, que tinha como finalidade a discussão sobre a criação de Comissão
Temática de caráter Consultivo para Subsidiar as Deliberações do Conselho de Gestão Fiscal
previsto na LRF.
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Os Conselheiros Thiers Montebello, Antonio Carlos Flores de Moraes, Jair Lins
Netto e Maurício Azêdo, e o Secretário Geral desta Corte, Silvio Freire de Moraes participaram
do XXI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado na cidade de Cuiabá, capital do
Estado de Mato Grosso, no período de 3 a 5 de julho do corrente ano.

No primeiro dia do evento, após a Sessão Solene de Abertura, foram proferidas as
conferências do Exmo. Sr. Prefeito, Dr. Roberto Franca, destacando a Lei de Responsabilidade
Fiscal e a importância do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso na orientação para
cumprimento do aludido diploma e do Exmo. Sr. Governador, Dr. Dante Martins de Oliveira,
acrescentando a destinação de recursos para o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o
próprio Tribunal de Contas, visando a melhorar o sistema de controle da gestão pública,
apresentando posteriormente, um vídeo sobre o desenvolvimento do Estado.

Dando seguimento, o Presidente do Tribunal de Contas da União, Dr. Humberto
Souto, abordou a questão da necessidade de mudança do modelo de controle, partindo para
auditorias de desempenho, enfatizando a avaliação de resultados e a publicidade das ações
empreendidas pelas Corte de Contas.

Na parte internacional do conclave, com a presença do Tribunal de Contas de
Portugal, Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul – ASUL, do
Tribunal de Contas Europeu, da Câmara de Contas da Comunidade de Madrid e da Controladoria
Geral da República do Panamá, foi debatida a experiência do Controle de Gestão dos Órgãos
Públicos de Preservação do Meio Ambiente, ficando assentado que a fiscalização é bastante
ampla, mas que algumas ações podem ser aplicadas de forma imediata, como a verificação do
cumprimento das normas de proteção, segurança e armazenamento, quando são utilizados
produtos radioativos e tóxicos, principalmente, em relação aos hospitais e as empresas
responsáveis pela coleta de lixo.

Logo após foi realizada a Reunião do Centro de Coordenação dos Tribunais de
Contas do Brasil e da Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil –
ATRICON, sendo eleitos Presidente o Exmo. Sr. Conselheiro Carlos Pinna de Assis e os
Conselheiros Rafael Itauro, Lúcio Alberto de Lima Albuquerque e V. Exª para as Diretorias. Ao
final, foi apresentada a modernização do Processo Auditorial do Tribunal de Contas da Bahia,
por meio de programa específico, estando o material e o CD anexos ao presente documento.

No segundo dia, a Índia Bacairí, Mestra Darlene Taukane, expôs a situação dos 38
(trinta e oito) povos indígenas que habitam vários municípios do Estado, revelando a população
aproximada, o tronco lingüístico e família e as terras que sofreram processo de demarcação.

O Dr. Paulo José Leite de Farias, em face da ausência do Exmo. Sr. Ministro do
Meio Ambiente, Deputado José Sarney Filho, discorreu sobre o tema “Política Ambiental
Nacional”, destacando que pagamos pelo transporte; mas não pela água em si, um bem público
considerado finito, tendo como debatedores o membro do Tribunal de Contas Europeu, Dr.
Hubert Weber, e o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro,
Dr. Luis Henrique Moraes Lima, firmando entendimento de que a fiscalização do meio ambiente
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não deve ser tratada pela ótica do gasto fixado no orçamento, menos de 0,05% na União, mas por
ser um patrimônio comum da nação brasileira.

No terceiro e último dia, nova mudança de programação, tendo iniciado com a Mesa
Redonda: Reestruturação dos Tribunais de Contas e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Visão
Política, presidida pelo Exmo. Sr. Senador Ney Suassuna, ressaltando a necessidade de
agilização na apreciação dos processos e informando que rediscutirá a proposta de alteração da
forma de preenchimento dos cargos de Conselheiros dos Estados e Municípios e da
aposentadoria aos 75 (setenta e cinco) anos.

Debateram acerca do assunto, o Superintendente do BNDES, a Diretora da ESAF e
dois Professores da PUC do Rio Grande do Sul, sendo importante consignar as colocações do Dr.
Juarez Freitas a respeito da LRF, quando considerou inconstitucionais a inclusão dos
pensionistas na despesa total de pessoal e o dispositivo relativo à terceirização de mão-de-obra.

Por derradeiro, a conferência do Exmo. Sr. Ministro Martus Tavares, comunicando
que fará uma radiografia dos Tribunais, por meio de uma empresa, para avaliar a necessidade de
recursos para modernização dos órgãos e a Reunião e Prestação de Contas do Instituto Ruy
Barbosa, além da aprovação das 16 (dezesseis) teses apresentadas que serão enviadas a todas as
Cortes.

Relevante também foi a participação de grande parte dos servidores deste Tribunal
no Seminário “O TRIBUNAL DE CONTAS ANALISA A LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL” realizado no dia 23/05 de 9h 30min às 18h no Auditório “Reginaldo Treiger”- BNDES
- localizado na Av. Chile n.º 100, Centro – RJ.

Ainda com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Assessor-Chefe do Gabinete
do Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, Carlos Augusto Werneck de Carvalho participou do
“Seminário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal” promovido pelo Tribunal de Contas do
Paraná, na cidade de Curitiba no período de 09 a 10 de abril de 2001.

Com as novas responsabilidades impostas à gestão pública, fica reservado aos
Tribunais de Contas um importante papel: fiscalizar e acompanhar a gestão fiscal na busca do
equilíbrio das contas públicas. Assim como avaliar o desempenho do governo na obtenção de
resultados em termos da melhoria da qualidade de vida das populações, possibilitando, ainda, o
controle dessas ações pela sociedade civil.

Os servidores Ivonildo Povoa Guimarães, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e João
Carlos Nunes Pires participaram, em 10 de maio de 2001, do Seminário sobre metodologia de
elaboração e implantação do PPA, organizado pela Fundação João Goulart, visando a elaboração
do Plano Plurianual 2002/2005.
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O Secretário Geral desta Corte, Silvio Freire de Moraes participou como palestrante

do I Fórum Jurídico-Político-Educacional da Prefeitura e da Procuradoria Geral do Município de

Belfort Roxo, realizado no período de 06 a 08 de junho, na FABEL – Faculdade Belford Roxo.

A palestra do Dr. Silvio teve como título “Princípios Jurídicos e a LRF”.

Destacamos, ainda, a participação do Secretário Geral desta Corte, Silvio Freire do

Moraes, do Diretor da SCE, Marco Antonio Scovino, do Coordenador da CAD, Cláudio Sancho

Mônica, do Assessor da CAD, Jairo Saldanha Rimes, do Assessor Chefe da Assessoria de

Informática, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos e do Assessor da ASI, Aloysio Iaggi Martins no

Encontro dos Tribunais de Contas realizado nos dias 24 e 25 de maio na sede do BNDES no Rio

de Janeiro, dando continuidade ao encontro do Ministro do Planejamento Martus Tavares com os

presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados, realizado em 10 de maio de 2001. Participaram

do evento, representantes de Tribunais de Contas de todo o Brasil, Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, Ministério da Previdência e Assistência Social, Secretaria do Tesouro

Nacional, Secretaria Federal de Controle Interno, Banco Central do Brasil e BNDES. Com o

intuito de agilizar os trabalhos, o grupo reunido foi dividido em três partes: uma ficaria restrita a

análise das propostas de mudanças na Resolução Nº 78/98 do Senado Federal (Emissão de

Certidões exigidas pela LRF) e Análise da Portaria Interministerial Nº 163; outra parte ficaria na

análise dos Sistemas Computacionais, criados por diversos Tribunais de Contas, bem como pelo

próprio BNDES, para a emissão dos relatórios previstos na LRF, visando a integração de tais

sistemas; e por último, um terceiro grupo encarregado de definir as regras de treinamento a

serem aplicadas aos servidores das Cortes de Contas para a utilização de tal Sistema Nacional de

Controle.

Dando continuidade a discussão sobre Rede de Informações/LRF, realizada no

BNDES/Rio nos dias 24 e 25 de maio de 2001, este Tribunal foi convidado para participar da

Reunião Técnica da Rede de Informações, realizada no TCE-PR, em Curitiba, nos dias 21 e 22

de junho de 2001. Participaram do Encontro os servidores Cláudio Sancho Mônica, Coordenador

da CAD e Rodolfo Luiz Pardo dos santos, Assessor Chefe da ASI.



TCMRJ                                                                                        Relatório Trimestral – Abril-Junho/2001

72

Rede de Informações – O que é?

Objetivo:
Permitir o cruzamento de informações que já existem para:

# Operacionalizar sanções (suspensão de transferências voluntárias e operações de crédito)
# Possibilitar checagem das informações (Ex: na dívida, cruzar informação de credores e

devedores)
# Acesso público a toda a informação que a LRF exige

Vantagens
•  Reduz burocracia: tudo em meio eletrônico e centralizado em 2 bancos de dados (SIAFI e

CADIP) disponíveis a todos;
•  Mais rápido: a informação estaria disponível por consulta a cadastro, informação on line,

com senha (terminais de acesso nos Tribunais)
•  Maior segurança nas informações (veracidade)
•  Mais fácil para o cidadão: tudo em um único site na Internet
•  Não há necessidade de adaptações de sistemas ou sites que já existem: basta fazer o link com

o Brasil Transparente
•  Ajuda aos Tribunais que não tem páginas na Internet ou banco de dados organizado:

possibilidade de hospedar informações
•  Ajuda aos municípios não tem páginas na Internet a divulgar em meio eletrônico, no site do

Brasil Transparente
•  Facilita procedimentos dos Tribunais (alerta, por exemplo)
•  Acesso amplo: a única informação não disponível para os Tribunais seria a protegida por

sigilo bancário

Pontos importantes:
•  A construção seria por etapas (pelo menos 2 etapas): tanto o SIAFI como o CADIP precisam

sofrer alterações
•  As informações dos Estados e Municípios precisam ser enviadas antes de serem auditadas e

constariam com o status “não auditada”. Depois, seriam substituídas pelos próprios
Tribunais, ganhando o status “auditada”. Os Tribunais teriam a faculdade de substituir suas
próprias informações a qualquer tempo.

•  Além disso, embora a alimentação de informações seja múltipla, a informação dos TCs se
sobrepõe a qualquer outra (gestores): status forte e status fraco.

Como preparativo para o encontro, todos os Tribunais de Contas e Órgãos Federais
envolvidos com a Rede de Informações deveriam responder a um questionário enviado pelo
Ministério do Planejamento.
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Em 13/06/2001, o TCMRJ enviou para o endereço
selene.nunes@planejamento.gov.br  as suas respostas. Tal questionário abordou o tema em 4
assuntos:

•  Rede de Informações
Perguntas visam identificar as necessidades de informações de cada órgão
envolvido com a  Rede de Informações bem como a forma de viabilizar o envio.

•  Software do BNDES
Perguntas visam identificar o interesse e sugestões quanto ao uso do software que
o BNDES está desenvolvendo para o apoio ao cumprimento do LRF;

•  Informe de Controle Social
Perguntas sobre o andamento da implementação da página do Informe de
Controle Social no site Brasil Transparente do (Ministério do Planejamento).

•  Informatização dos TCs para o cumprimento da LRF.
Perguntas sobre o atual estágio de informatização dos Tribunais de Contas para o
apoio ao cumprimento da LRF.

Apresentamos o programa definitivo do Encontro:

DIA 21- Quinta-feira
09:00 Abertura: Rafael Iatauro, Presidente do TCE-PR
09:30 Informes gerais sobre o andamento dos trabalhos dos grupos: Portaria 163, Treinamento e

Certidões.
10:30 Informe do Controle Social: Apresentação do Questionário consolidado e

revisão detalhada das informações dos Tribunais de Contas, que alimentarão o site Brasil
Transparente.

14:00 Rede de Informações: Apresentação do questionário consolidado. Revisão detalhada das
informações (cadastros) do Governo Federal que estarão disponíveis para os TCs.

16:00 Informatização dos Tribunais de Contas. Apresentação do questionário consolidado.

DIA 22- Sexta-feira
09:00 Informatização dos Tribunais de Contas: Apresentação de soluções dos TCs.
14:00 Revisão dos pontos decididos para a elaboração da ata de Reunião, definição de cronograma de

trabalho e data e local da próxima reunião
15:30 Palestra do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão – Martus Tavares.

Durante os trabalhos o fato que mais mereceu destaque foi quando a Dra. Selene
Peres Peres Nunes do Ministério do Planejamento destacou o Informe de Controle Social. O
Informe de Controle Social é um conjunto de páginas do site Brasil Transparente (Ministério do
Planejamento), http://www.brasiltransparente.gov.br,  que visa apresentar ao cidadão a execução
orçamentária da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

mailto:selene.nunes@planejamento.gov.br
http://www.brasiltransparente.gov.br/
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Exemplificando, a página do TCMRJ, já está disponível no referido endereço.

O fato merece destaque pois durante toda a discussão sobre o tema, nossas
informações foram utilizadas como exemplo, sendo o TCMRJ o único Tribunal a já
disponibilizá-las no site Brasil Transparente.

A Dra. Selene Peres Peres Nunes, elogiou a iniciativa do TCMRJ, enfatizando que o
espírito do “Informe de Controle Social” era exatamente aquele, ou seja, as informações devem
ser disponibilizadas mesmo sendo provisórias, com as observações necessárias, para, em
seguida, após auditoria nos números, serem efetuadas as alterações necessárias.

O encontro foi encerrado com um discurso do Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão Martus Tavares. Em seu discurso, enfatizou a importância da Lei de Responsabilidade
Fiscal e dos Tribunais de Contas neste processo. Comunicou também ser conhecedor das
necessidades dos Tribunais de Contas e por isso, busca-se junto ao BID, financiamento para
apoiar a atuação dos TCs.
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De todos os pontos tratados nesse encontro, merecem destaque:

1. O pioneirismo do TCMRJ em disponibilizar o “Informe de Controle Social” no
Site “Brasil Transparente”, recebendo elogios do Ministério do Planejamento pelo
nível de suas informações e pela iniciativa de efetuar observações referentes aos
números ali apresentados;

2. As sugestões apresentadas por nosso Tribunal em relação à Portaria 163 e à
Resolução 78 do Senado Federal;

3. O intercâmbio constante entre os Tribunais de Contas e o Governo Federal,
visando uma ampla discussão das informações de interesse comum que serão
disponibilizadas no sistema “Rede de Informações”. Ressaltamos que as
informações disponibilizadas pelo Governo Federal nos auxiliarão bastante em
nossas atividades de controle da dívida municipal e das transferências
constitucionais e voluntárias para o Município do Rio de Janeiro.

4. Com a implementação do módulo de treinamento para nossos servidores, o
TCMRJ se consolidará como órgão efetivo de controle das contas municipais.

5. A possibilidade de financiamento do BID para apoio a atuação dos Tribunais de
Contas, segundo pronunciamento do Ministro Martus Tavares.

Nesses encontros evidencia-se, cada vez mais, a satisfação dos técnicos dos diversos
tribunais em aprimorar-se constantemente, pois sabem que assim estarão prestando um serviço
mais eficaz à população.

A presença do Ministro do Planejamento Martus Tavares fortaleceu o evento e seus
elogios aos Tribunais de Contas ratificaram o excelente trabalho desenvolvido por esses órgãos.

Finalmente, informamos que os servidores Paulo Augusto Pimentel de Souza e
Giuseppe Carrubba, da 7ª IGE e Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander, da 2ª IGE,
participaram do SEMINÁRIO INTERNACIONAL promovido pelo Ministério Público do
Trabalho no auditório no Auditório do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, no período de 10 a 11 de maio de 2001. O evento teve como tema “AS RELAÇÕES
DE TRABALHO E AS COOPERATIVAS” (suas relações com cooperados, com os tomadores
de serviço, sua importância e necessidade numa visão de economia globalizada, suas
características e a possibilidade de essas se camuflarem como se meras intermediárias de mão-
obra fossem, burlando a legislação trabalhista e previdenciária, sobretudo). As palestras, de
modo geral, abordaram os diversos tipos de Cooperativas existentes, ressaltando as diferenças
entre as verdadeiras cooperativas e as falsas – que são as cooperativas de mão-de-obra - e
expondo os problemas relacionados a estas, que prejudicam os trabalhadores, por tornarem
precárias as relações trabalhistas, e o Estado, em função da renúncia fiscal.
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11 Conclusões

Neste Relatório, Vossas Excelências puderam constatar os mecanismos de que

dispõe esta Corte de Contas com o fito de tornar transparentes as atividades de controle das

contas públicas.

Além das atividades rotineiras, neste trimestre, um fato mereceu destaque: o Tribunal

de Contas do Município do Rio de Janeiro foi o primeiro a apresentar informações de execução

orçamentária de nosso Município no site Brasil Transparente, do Ministério do Planejamento,

que tem como objetivo levar conhecimento do cidadão dados orçamentários da União, Estados,

Municípios e Distrito Federal, como enfatizado nas páginas 72 e 73 deste Relatório.

Num momento em que se valorizam as atividades de aprimoramento das instituições

públicas, principalmente às ligadas ao controle e fiscalização das contas públicas, tendo em vista

a Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Corte promoveu o Seminário “O Tribunal de Contas

analisa a Lei de Responsabilidade Fiscal”, revelando a constante preocupação em aperfeiçoar o

Controle Externo em nosso Município. Além disso, o evento favoreceu a interface de

representantes dos poderes Executivo e Legislativo.

Além dessa programação, este Tribunal de Contas se fez representar no XXI

Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Cuiabá, no período de 3 a 5 de julho último,

em que estiveram presentes autoridades brasileiras e estrangeiras, debatendo, principalmente,

questões ligadas à melhoria do sistema de controle da gestão pública.


