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Mensagem do Presidente 

Rio de Janeiro, janeiro de 2008. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
Vereador Aloísio Freitas, 

Excelentíssimos Senhores (as) Vereadores (as), 

 

 

 Com imensa e renovada satisfação tenho a honra de retornar à presença de 
Vossas Excelências para emprestar cumprimento à determinação constante da Lei 
Fundamental do Município do Rio de Janeiro (art. 88, §4º, LOMRJ), e assim 
apresentar o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro no exercício de 2007. 

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

 No campo das relações institucionais, releva registrar a realização da 4ª Edição 
do Ciclo de Palestras “O Tribunal de Contas do Município e o Meio Ambiente”, 
idealizado e promovido por esta Corte de Contas envolvendo diversas autoridades da 
comunidade ambientalista. 

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

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

 

 

Thiers Vianna Montebello 

Conselheiro Presidente 
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1. INTRODUÇÃO 

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

 

 

2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ 

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

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

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

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

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

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

 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, II 

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

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

Art. 88, I 

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

Art. 88, III, a 

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

Art. 88, IV 

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

Art. 88, V 

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

Art. 88, VII 

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

Art. 88, IX a XII 

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

Art. 90, §1º 

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

Art. 96, §2º 

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

Art. 111 

 

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 
SECRETARI AS  

Secretaria Municipal de Administração - SMA  
Secretaria Municipal das Culturas - SMC  
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS  
Secretaria Municipal de Educação - SME  
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL  
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF  
Secretaria Municipal de Governo - SMG  
Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC  
Secretaria Municipal de Obras e Serv iços Públicos - SMO  
Secretaria Municipal da Pessoa com Def iciência - SMPD  
Secretaria Municipal de Saúde - SMS  
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE  
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR  
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU  
Secretaria Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos de 2016 – SE2016 
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS  
Secretaria Especial de Turismo - SETUR  
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP  
Secretaria Especial de Desenvolv imento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECT  
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ  
Secretaria Especial de Promoção e Def esa dos Animais - SEPDA  
Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida - SEQV  
Secretaria Extraordinária de Promoção, Def esa, Desenv olvimento e Revitalização do Patrimônio e da 

Memória Histórica - Cultural do Rio de Cidade do Janeiro - SEDREPACH   
 
FUNDOS ESPECIAIS  

Fundo de Manutenção e Desenv olvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
Fundo de Desenvolv imento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenv olvimento 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 Conserv ação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Prev idência do Município do Rio de Janeiro 
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AUTARQUI AS  

Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ  
Empresa Distribuidora de Filmes - RIOFILME  
Empresa Municipal de Artes Gráf icas - IMPRENSA DA CIDADE  
Empresa Municipal de Inf ormática - IPLANRIO  
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO  
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE  
Empresa Municipal de Vigilância - GUARDA MUNICIPAL  

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

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

 

 
OUTROS 

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

 
 

FUNDAÇÕES 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO  
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO 
Fundação Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro – FPJ 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
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5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS 

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

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de 
distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência 
decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato. 

O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 8.385 processos, 
versando sobre os diversos assuntos citados acima. 

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos 
processos no período de janeiro a dezembro de 2007, segundo sua natureza, 
indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses 
processos por sua natureza. 

 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Licitações 22 9 31 18 33 12 30 31 22 10 8 16 242
Contratos 251 94 364 230 255 254 283 280 258 263 298 227 3.057
Convênios 233 153 41 49 52 27 51 141 99 134 32 31 1.043
Orçamentário/Financeiro 111 63 113 90 192 180 132 100 72 99 59 55 1.266
Pessoal 137 86 192 105 190 129 164 294 252 190 296 95 2.130
Concursos 7 1 5 1 5 3 5 15 4 6 4 1 57
Inspeções 24 6 6 9 12 16 27 11 16 15 19 16 177
Consulta 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Informações/Comunicados 15 18 24 20 109 22 13 19 21 42 20 18 341
Denúncias/Representações 2 1 4 2 0 1 2 3 1 9 5 1 31
Outros Assuntos 6 1 11 1 1 2 5 2 0 3 1 6 39

Total 808 432 792 525 849 646 712 897 745 771 742 466 8.385
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.1. SESSÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2007, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 83 
(Oitenta e três) Sessões Ordinárias, 27 (Vinte e sete) Sessões Administrativas, 02 
(Duas) Sessões Ad-referendum, 01 (Uma) Sessão Extraordinária e 01 (Uma) Sessão 
Especial, conforme especificado no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS 

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

Meses Ordinárias Administrativa
Especial, 

Extraordinária ou 
Ad-Refer.

Total

Janeiro 6 - 1 7
Fevereiro 6 2 - 8

Março 8 3 - 11
Abril 6 2 - 8
Maio 9 3 - 12
Junho 6 1 1 8
Julho 7 2 1 10

Agosto 9 2 - 11
Setembro 7 2 - 9
Outubro 9 7 - 16

Novembro 4 3 - 7
Dezembro 6 - 1 7

No Ano 83 27 4 114
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Quadro 5. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 202 187 0 0 25 414
CONTRATOS 459 2.181 0 0 96 2.736
CONVÊNIOS 164 580 0 0 4 748
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 182 39 0 301 9 531
PESSOAL 64 1 1.801 0 4 1.870
CONCURSOS 1 12 70 0 0 83
INSPEÇÕES 153 170 0 0 49 372
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 21 30 0 1 13 65
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 14 8 0 0 23 45
OUTROS ASSUNTOS 2 5 0 0 6 13
Total 1.262 3.213 1.871 302 229 6.877

Totais por DecisãoAssunto
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6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na es fera de sua com petência, 
assis te o Poder Legis lativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos 
sobre m atéria de suas  atribuições  e sobre a organização dos  processos  que lhe 
devam  ser submetidos . 

A seguir são apresentadas  as  Deliberações  e Resoluções  aprovadas  nes te ano. 

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES 

      
Deliberação nº 167, de 26 de março de 2007. 
Altera dispositivo da Deliberação nº 142, de 05 de m arço de 2002, relativo à 
competência  da Coordenadoria de Auditoria e Desempenho-CAD. 
DORIO de 02/02/2007, nº 13, p. 132. 
 
Deliberação nº 168, de 30 de maio de 2007. 
Altera a Deliberação nº 124, de 11 de fevereiro de1999, que dispõe sobre as  s iglas 
dos  Gabinetes . 
DORIO de 31/05/2007, nº 51, p. 71. 
 
Deliberação nº 169, de 03 de outubro de 2007. 
Ins titui o Núcleo de Es tudos  e Pesquisas  - NEP, vinculado à Presidência do Tribunal 
de Contas  do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 08/10/2007, nº 140, p. 35. 
 
 
 
6.3.2. RESOLUÇÕES 

      
Resolução nº 400, de 01 de janeiro de 2007. 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007.  
DORIO de 04/01/2007, nº 195, p. 24. 
 
Resolução nº 401, de 04 de janeiro de 2007. 
Confirm a, no Quadro Perm anente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro, os  servidores  que m enciona. 
DORIO de 08/01/2007, nº 197, p. 31. 
 
Resolução nº 402, de 09 de janeiro de 2007. 
Des ignar Vicente Paulo de Souza Brasil, Heleno Chaves  Monteiro e Marcelo Salvador 
de Assis  Fernandes  para, sob a coordenação do primeiro, atuarem  na fiscalização e 
aprovação da obra, cujo objeto com preende os  "Serviços  de reform a com 
redim ens ionam ento do espaço fís ico da sala de telefonia". 
DORIO de 11/01/2007, nº 200, p. 39. 
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Resolução nº 403, de 18 de janeiro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Bráulio de Freitas  Ferraz e 
Eliane Cos ta Mello Alves , para proceder à abertura de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de papel xerográfico. 
DORIO de 22/01/2007, nº 207, p. 47. 
 
Resolução nº 404, de 22 de janeiro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
André Ricardo Rodrigues  Meireles , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquis ição de suprim entos  para aparelhos  de áudio e vídeo. 
DORIO de 25/01/2007, nº 210, p. 25. 
 
Resolução nº 405, de 25 de janeiro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Bráulio de Freitas  Ferraz e 
Gabriela Ferreira da Silva Machado, para proceder à abertura de licitação na 
m odalidade Pregão Presencial, visando à aquis ição de café e açúcar. 
DORIO de 29/01/2007, nº 212, p. 36. 
 
Resolução nº 406, de 26 de janeiro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Alexandre de Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de suprim ento de inform ática. 
DORIO de 29/01/2007, nº 212, p. 36. 
 
Resolução nº 407, de 29 de janeiro de 2007. 
Aprova o Relatório de Ges tão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/01/2007, nº 213, p. 67. 
 
Resolução nº 408, de 01 de fevereiro de 2007. 
Fixa o valor m áximo da m ulta a que se refere o art. 3º da Lei Municipal nº 3.714, de 17 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a aplicação de sanções  pelo Tribunal de 
Contas  do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 05/01/2007, nº 217, p. 26. 
 
Resolução nº 409, de 06 de fevereiro de 2007. 
Altera a com pos ição da Com issão Especial de Es tágio Probatório de que trata a 
Deliberação nº 135, de 19 de dezem bro de 2000, para preenchim ento das  vagas  do 
cargo de Auxiliar de Controle Externo. 
DORIO de 08/02/2007, nº 220, p. 35. 
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Resolução nº 410, de 06 de fevereiro de 2007. 
Des igna Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, André Ricardo Rodrigues  Meireles , Bráulio de Freitas  e Eliane 
Cos ta de Mello Alves , para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão 
Presencial, visando à aquis ição de equipam entos  eletroeletrônicos . 
DORIO de 08/02/2007, nº 220, p. 35. 
 
Resolução nº 411, de 12 de fevereiro de 2007. 
Des ignar Maria Goreti Fernandes  Moça, com o Presidente, Cris tiane de Alm eida 
Dom ingues , Deise Polonini de Souza, Ana Paula Tellez Duzi e Marcos  Henrique 
Pereira da Silva Alborguetti, para com porem  Comissão que procederá ao 
levantamento e reciclagem  dos  processos  localizados  no Serviço de Arquivo, 
devidam ente subm etidos  a processo de m icrofilm agem  e digitalização. 
DORIO de 14/02/2007, nº 224, p. 38. 
 
Resolução nº 412, de 12 de fevereiro de 2007. 
Des ignar Luis Gus tavo Moreira das  Neves  Bezerra de Menezes , Roberto Andrade 
Lucas  Henriques  e Guilherm e Heusi, para sob a pres idência do prim eiro, cons tituírem 
Com issão de Inventário de Bens  Perm anentes . 
DORIO de 14/02/2007, nº 224, p. 38. 
 
Resolução nº 413, de 12 de fe vereiro de 2007. 
Confirm a, no Quadro Perm anente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro, os  servidores  que m enciona. 
DORIO de 14/02/2007, nº 224, p. 38. 
 
Resolução nº 414, de 22 de fevereiro de 2007. 
Des ignar Alexandre Angeli Cosme, Fabian da Cos ta Garcia, Claudia dos Santos 
Cas tro, para, sob a pres idência do prim eiro, cons tituírem  Com issão de Sindicância 
Adm inis trativa, des tinada a apurar os  fatos  narrados  no processo nº 40/000.664/2007. 
DORIO de 01/03/2007, nº 232, p. 37. 
 
Resolução Nº 415, de 27 de fe vereiro de 2007. 
Des ignar Heitor da Silva Ferraz para integrar a Com issão de Inventário de Bens 
Permanentes , cons tituída através  da Resolução nº 412, de 12 de fevereiro de 2007, 
em  subs tituição a Guilherm e Heus i. 
DORIO de 02/03/2007, nº 233, p. 54. 
 
Resolução nº 416, de 07 de março de 2007. 
Cons titui a Comissão Especial de Es tágio Probatório de que trata a Deliberação nº 
135, de 19 de dezembro de 2000. 
DORIO de 09/03/2007, nº 238, p. 44. 
 
Resolução nº 417, de 08 de março de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, Aluís io Gilvan de Oliveira Martins  e André Ricardo 
Rodrigues  Meireles , com o m embros , e Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Ivonildo Povoa 
Venerrotti Guim arães , com o suplentes , para sob a presidência do primeiro, o qual 
será subs tituído pelo segundo em  im pedim entos  legais  e ausências , cons tituírem  a 
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Com issão Permanente de Licitação, criada através  do Ato Executivo nº 017, de 31 de 
m arço de 1982. 
DORIO de 12/03/2007, nº 239, p. 32. 
 
Resolução nº 418, de 12 março de 2007. 
Des ignar Terezinha de Oliveira Loureiro Feijoó, Nelson Evangelis ta da Fonseca e 
Heitor da Silva Ferraz para, sob a presidência da prim eira, cons tituírem  Com issão de 
Inquérito Adm inis trativo des tinada a apurar os  fatos narrados no processo nº 
40/000.844/2007. 
DORIO de 15/03/2007, nº 001, p. 35. 
 
Resolução nº 419, de 15 de março de 2007. 
Dispõe sobre as  áreas  de atuação das  1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Inspetorias  Gerais  de 
Controle Externo. 
DORIO de 19/03/2007, nº 003, p. 39. 
 
Resolução nº 420, de 16 de maço de 2007. 
Cons tituir Com issão Técnica com pos ta por Carlos  Augus to Werneck de Carvalho, 
Assessor da Presidência, Cláudio Sancho Mônica, Coordenador da Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento e Maria da Graça Paes  Lem e Saldanha, Técnica de 
Com unicação Social, para, sob a presidência do prim eiro, prosseguirem  os  es tudos 
realizados pela Fundação Getúlio Vargas  em face do Convênio nº 040/2005, 
celebrado entre es ta Corte de Contas  e a Ins tituição de Ens ino. 
DORIO de 20/03/2007, nº 004, p. 30. 
 
Resolução nº 421, de 27 de março de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para com por a equipe de apoio André Ricardo Rodrigues 
Meireles , Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Fernando Drei Valente e Alexandre de 
Freitas , para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, 
visando à contratação de serviços  gráficos . 
DORIO de 29/03/2007, nº 011, p. 35. 
 
Resolução nº 422, de 27 de março de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para compor a equipe de apoio Gabriela Ferreira da 
Silva Machado, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e Bráulio de 
Freitas  Ferraz, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação de serviço de troca de piso em  salas  do 10º andar. 
DORIO de 29/03/2007, nº 011, p. 35. 
 
Resolução nº 423, de 27 de março de 2007. 
Des ignar Creuza de Moura Gom es  dos  Santos  para integrar a Com issão cons tituída 
através  da Resolução nº 411, de 12 de fevereiro de 2007, para proceder ao 
levantamento e reciclagem  dos  processos  localizados  no Serviço de Arquivo, em  
subs tituição à servidora Deise Polonini de Souza. 
DORIO de 29/03/2007, nº 011, p. 35. 
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Resolução nº 424, de 29 de março de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para com por a equipe de apoio André Ricardo Rodrigues 
Meireles , Eliane Cos ta Mello Alves , Fernando Drei Valente e Alexandre de Freitas , 
para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de suprimentos  para im pressoras  da m arca Lexm ark. 
DORIO de 02/04/2007, nº 013, p. 132. 
 
Resolução nº 425, de 27 de abril de 2007. 
Altera a compos ição da Unidade de Execução do Program a de Modernização do 
Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro (UEL/PROMOE X -TC MRJ). 
DORIO de 04/05/2007, nº 32, p. 43. 
 
Resolução nº 426, de 09 de abril de 2007. 
Prorrogar, por 10 (dez) dias , a contar de 09/04/2007, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos  da Com issão, a fim  de dar continuidade à apuração dos  fatos  relacionados 
no processonº 40/0664/2007. 
DORIO de 10/04/2007, nº 17, p. 38. 
 
Resolução nº 427, de 09 de abril de 2007. 
Prorrogar, por 30 (trinta) dias , a contar de 15/04/2007, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos  da Com issão, a fim  de dar continuidade à apuração dos  fatos  relacionados 
no processo nº 40/0844/2007. 
DORIO de 18/04/2007, nº 23, p. 33. 
 
Resolução nº 428, de 10 de abril de 2007. 
Confirm a no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro, a partir de 18 de março de 2007, com  base nos  conceitos  emitidos no 
decurso do Es tágio Probatório, o servidor Leonardo Nuñes  de Miranda Reis . 
DORIO de 24/04/2007, nº 26, p. 42. 
 
Resolução nº 429, de 24 de abril de 2007. 
Regulam enta o Concurso de Monografias  para a concessão do Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga no exercício de 2007. 
DORIO de 26/04/2007, nº 28, p. 58. 
 
Resolução nº 430, de 27 de abril de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para com por a equipe de apoio André Ricardo Rodrigues 
Meireles , Bráulio de Freitas  Ferraz, Renato Triani Guerra, e Eliane Cos ta Mello Alves , 
para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, visando à 
aquisição de Im pressora de Cartão/Crachá e insum os  correspondentes . 
DORIO de 02/05/2007, nº 30, p. 43. 
 
Resolução nº 431, de 27 de abril de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa, André Ricardo Rodrigues  Meireles , Fernando Drei Valente e Alexandre de 
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Freitas , para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão Presencial, 
visando à aquis ição de m áquina envelopadora. 
DORIO de 02/05/2007, Nº 30, P. 43. 
 
Resolução nº 432, de 27 de abril de 2007. 
Des ignar Luis  Gus tavo Moreira das  Neves  Bezerra de Menezes , Milton Rodrigues  de 
Oliveira e Jair Sardinha da Cos ta, sob a presidência do primeiro, para cons tituírem  a 
Com issão Especial de Bens  em  Trans ição de Baixa.   
DORIO de 04/05/2007, nº 32, p. 43. 
 
Resolução nº 433, de 17 de maio de 2007. 
Prorrogar, por 30 (trinta) dias , a contar de 15/05/2007, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos  da Com issão, a fim  de dar continuidade à apuração dos  fatos  relacionados 
no processo nº 40/0008444/2007. 
DORIO de 18/05/2007, nº 42, p. 37. 
 
Resolução nº 434, de 18 de maio de 2007. 
Cons titui a Com issão Perm anente de Fiscalização e Recebimento de Obras . 
DORIO de 22/05/2007, nº 44, p. 44. 
 
Resolução nº 435, de 21 de maio de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins , 
como Pregoeiro subs tituto, e para com por a equipe de apoio Gabriela Ferreira 
Machado da Silva, Tadeu Luis  de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e Bráulio de 
Freitas  Ferraz, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, 
on-site, dos  equipam entos  de inform ática. 
DORIO de 24/05/2007, nº 46, p. 35. 
 
Resolução nº 436, de 24 de maio de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
André Ricardo Rodrigues  Meireles , Tadeu Luis  de Pinho Barbosa, Fernando Drei 
Valente e Alexandre Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à contratação de serviços  de garçom . 
DORIO de 28/05/2007, nº 48, p. 43. 
 
Resolução nº 437, de 29 de maio de 2007. 
Aprova o Relatório de Ges tão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 30/05/2007, nº 50, p. 74. 
 
Resolução nº 438, de 04 de junho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, Jackeline Sam paio Maciel, André Ricardo Rodrigues Meireles  e 
Alexandre Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação de suprim entos  de inform ática. 
DORIO de 06/06/2007, nº 55, p. 37 
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Resolução nº 439, de 13 de junho de 2007. 
Des ignar o funcionário Marcos Gom ide da Silva, para proceder à Inspeção Especial 
na Dis tribuidora de Filmes  S/A -  Riofilm e.  
DORIO de 15/06/2007, Nº 60, P. 41. 
 
Resolução nº 440, de 14 de junho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluis io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Alexandre Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de m obiliário. 
DORIO de 18/06/2007, nº 61, p. 68. 
 
 
Resolução nº 441, de 15 de junho de 2007. 
Prorrogar, por 30 (trinta) dias , a contar de 15/06/2007, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos  da Com issão, a fim  de dar continuação a apuração dos  fatos  relacionados 
no processo nº 40/000844/2007. 
DORIO de 18/06/2007, nº 61, p. 36. 
 
 
Resolução nº 442, de 18 de junho de 2007. 
Confirm a no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro, com base nos  conceitos  emitidos no decurso do Es tágio Probatório, 
os  servidores  Aurélia de Jesus  Am aral e Harley Menezes  Moraes . 
DORIO de 20/06/2007, nº 63, p. 34. 
 
 
Resolução nº 443, de 22 de junho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
André Ricardo Rodrigues  Meireles , Tadeu Luis  de Pinho Barbosa, Fernando Drei 
Valente e Alexandre Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando o fornecimento e ins talação de três  condicionadores  de ar 
tipo Split Casset. 
DORIO de 26/06/2007, nº 67, p. 50. 
 
 
Resolução nº 444, de 04 de julho de 2007. 
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007, aprovado pela Resolução nº 400, 
de 3 de janeiro de 2007. 
DORIO de 06/07/2007, nº 75, p. 38. 
 
 
Resolução nº 445, de 06 de julho de 2007. 
Confirm a no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro o servidor Dim itri Bogea Câm ara. 
DORIO de 10/07/2007, nº 77, p. 59. 
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Resolução nº 446, de 11 de julho de 2007. 
Estabelece ponto facultativo no dia 13 de julho de 2007, no Tribunal de Contas  do 
Município do Rio de Janeiro, excetuadas as  unidades  cujos  serviços não adm itam 
paralisação. 
DORIO de 13/07/2007, nº 80, p. 57. 
 
Resolução nº 447, de 12 de julho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Alexandre de Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial visando à aquis ição de software para atualização do Banco de 
Dados . 
DORIO de 18/07/2007, nº 83, p. 30. 
 
Resolução nº 448, de 12 de julho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Alexandre de Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial visando à aquis ição de software para atualização do Banco de 
Dados . 
DORIO de 18/07/2007, nº 83, p. 30. 
 
Resolução nº 449, de 18 de julho de 2007. 
Dispõe sobre a Ass is tência Médico-Hospitalar des tinada aos  agentes  públicos  em 
exercício no Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 20/07/2007, nº 85, p. 46. 
 
Resolução nº 450, de 19 de julho de 2007. 
Des ignar Luis  Gus tavo Moreira das  Neves  Bezerra de Menezes , Milton Rodrigues  de 
Oliveira e Jair Saidinha da Cos ta, sob a pres idência do primeiro, para cons tituírem 
Com issão Especial de Bens  em  Trans ição de Baixa. 
DORIO de 25/07/2007, nº 88, p. 45. 
 
Resolução nº 451, de 12 de julho de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
André Ricardo R. Meireles , Eliane Cos ta de Melo Alves , Renato Triani Guerra e 
Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à licitação na m odalidade Pregão Presencial, 
visando à contratação de serviços  de ins talação de cabeam ento es truturado de 
dados .  
DORIO de 26/07/2007, nº 89, p. 44. 
 
Resolução nº 452, de 31 de julho de 2007. 
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007, aprovado pela Resolução nº 400, 
de 3 de janeiro de 2007 e alterações . 
DORIO de 01/08/2007, nº 93, p. 40. 
 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

22 
 
 

Resolução nº 453, de 06 de agosto de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Alexandre de Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de equipam entos  de áudio, vídeo e 
inform ática.  
DORIO de 08/08/2007, nº 98, p. 34. 
 
Resolução nº 454, de 23 de agosto de 2007. 
Dispõe sobre a criação de Grupo de Educação Am biental e Reaproveitam ento de 
Recursos para propor ações que visem à im plem entação de um Program a de Ges tão 
Am biental no âm bito do Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 27/08/2007, nº 111, p. 52. 
 
Resolução nº 455, de 23 de agosto de 2007. 
Dispõe sobre a utilização e com pra de papel reciclado no âm bito do Tribunal de 
Contas  do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 27/08/2007, nº 111, p. 52. 
 
Resolução nº 456, de 11 de setembro de 2007. 
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007, aprovado pela Resolução nº 400, 
de 3 de janeiro de 2007 e alterações . 
DORIO de 13/09/2007, nº 123, p. 29. 
 
Resolução nº 457, de 11 de setembro de 2007. 
Des ignar os  engenheiros  Carlos  Roberto Millet Cavalcanti Júnior e Márcio Souza 
Bandeira de Melo para procederem  à Inspeção Especial na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE. 
DORIO de 13/09/2007, nº 123, p. 30. 
 
Resolução nº 458, de 13 de setembro de 2007. 
Confirm a no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas  do Município do 
Rio de Janeiro os  servidores Marcia Cris tina de A. Wendling, Robson Godoi 
Rodrigues Silva, Fernando Dantas  Ruiz, Melissa Chris tina Correa de Moraes , Claudia 
dos  Santos  de Cas tro, Antonio Carlito de Mesquita Junior, Alexander Kuebler, Marcus 
Guerreiro de Souza Ventura, Reinaldo Barros  Goulart e Lucia Martins  Andrade.  
DORIO de 17/09/2007, nº 125, p. 34. 
 
Resolução nº 459, de 25 de setembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz como Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , André Ricardo Rodrigues  Meireles , Fernando Drei 
Valente e Bráulio de Freitas  Ferraz, para proceder à abertura de licitação na 
m odalidade Pregão Presencial, com  vis ta à implantação de Sis tema CFTV Digital. 
DORIO de 27/09/2007, nº 133, p. 27. 
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Resolução nº 460, de 26 de setembro de 2007. 
Aprova o Relatório de Ges tão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
DORIO de 27/09/2007, nº 133, p. 27. 
 
Resolução nº 461, de 26 de setembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz como Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, Alexandre de Freitas , Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Gabriela 
Ferreira da Silva Machado, para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de suprim entos  de inform ática. 
DORIO de 28/09/2007, nº 134. 
 
Resolução nº 462, de 02 de outubro de 2007. 
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007, aprovado pela Resolução nº 400, 
de 03 de janeiro de 2007. 
DORIO de 04/10/2007, nº 138, p. 30. 
 
Resolução nº 463, de 08 de Outubro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , André Ricardo Rodrigues  Meireles , Fernando Drei 
Valente e Bráulio de Freitas  Ferraz, para proceder à abertura de licitação na 
m odalidade Pregão Presencial visando à contratação de serviços de limpeza, higiene, 
conservação e desinfecção. 
DORIO de 10/10/2007, nº 142, p. 40. 
 
Resolução nº 464, de 18 de outubro de 2007. 
Des ignar os  funcionários  da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, Anderson 
Gewehr Pontes  e Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves , para procederem  à 
Inspeção Especial na Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE, 
especificam ente nas  obras  e serviços  de res tauração do Solar do Visconde do Rio 
Seco. 
DORIO de 22/10/2007, nº 149, p. 50. 
DORIO de 23/10/2007, nº 150, p. 34 - Retificação. 
 
Resolução nº 465, de 18 de outubro de 2007. 
Des ignar José Renato Torres  do Nascim ento, Alexandre Angeli Cosm e e Cláudia dos 
Santos  de Cas tro, para sob a presidência do primeiro, cons tituírem  Com issão de 
Sindicância Adm inis trativa, para apurar os  fatos  narrados  no processo núm ero 
40/002.197/2007. 
DORIO de 22/10/2007, nº 149, p. 50. 
 
 
Resolução nº 466, de 26 de outubro de 2007. 
Des ignar os  servidores  Carlos  Augus to Pereira Werneck de Carvalho, Maria da Graça 
Paes  Lem e Saldanha, Helena Maria Porto Severo da Cos ta, Geani Cris tina Lopes 
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Farias  e o Professor Fuad Zam ot, da Fundação Getúlio Vargas , para, sob a 
coordenação do primeiro, com por o Núcleo de Es tudos  e Pesquisas  - NEP. 
DORIO de 29/10/2007, nº 154, p. 38. 
 
Resolução nº 467, de 31 de outubro de 2007. 
Altera o Quadro de Detalham ento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007, aprovado pela Resolução nº 400, 
de 03 de janeiro de 2007 e alterações . 
DORIO de 05/11/2007, nº 158, p. 72. 
 
Resolução nº 468, de 08 de novembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Jackeline Sampaio Maciel, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e 
Alexandre Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, visando à aquis ição de impressoras  tipo laser monocromáticas . 
DORIO de 09/11/2007, nº 162, p. 73. 
 
Resolução nº 469, de 09 de novembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Renato Triani Guerra, Gabriela Ferreira da Silva 
Machado e Alexandre de Freitas , para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à subs tituição dos  mobiliários . 
DORIO de 12/11/2007, nº 163, p. 34. 
 
Resolução nº 470, de 12 de novembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Aluís io Gilvan de Oliveira Martins , Fernando Drei Valente, Bráulio da Silva Ferraz e 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, para proceder à abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, visando à aquis ição de suprim entos  de inform ática. 
DORIO de 14/11/2007, nº 165, p. 47. 
 
Resolução nº 471, de 13 de novembro de 2007. 
Des ignar Luis  Gus tavo Moreira das  Neves  Bezerra de Menezes , Milton Rodrigues  de 
Oliveira e Jair Sardinha da Cos ta, para sob a pres idência do prim eiro, cons tituírem  a 
Com issão Especial de Bens  em  Trans ição de Baixa. 
DORIO de 21/11/2007, nº 166, p. 44. 
 
Resolução nº 472, de 13 de novembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Fernando Drei Valente, Jackeline Sam paio Maciel e 
Bráulio de Freitas  Ferraz, para proceder à abertura de licitação na m odalidade Pregão 
Presencial, visando à contratação de serviços  de ins talação de cabeam ento de dados . 
DORIO de 21/11/2007, nº 166, p. 44. 
 
Resolução nº 473, de 03 de dezembro de 2007. 
Des ignar Marco Antonio Lenz, com o Pregoeiro, e para com por a equipe de apoio 
Renato Triani Guerra, Alexandre de Freitas , Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Aluís io 
Gilvan de Oliveira Martins , para proceder à abertura de licitação na modalidade 



JANEIRO-DEZEMBRO/2007 

25  

 
 

Pregão Presencial, visando à contratação de serviços  de m anutenção corretiva e 
preventiva dos  equipam entos  de inform ática. 
DORIO de 05/12/2007, nº 176, p. 41. 
 
Resolução nº 474, de 06 de dezembro de 2007. 
Prorroga, por 10 (dez) dias , a contar de 07 de dezem bro de 2007, o prazo para a 
conclusão dos  trabalhos  da Comissão de Sindicância, ins tituída para apurar os  fatos 
relacionados  no processo nº 40/002.197/2007. 
DORIO de 07/12/2007, nº 178, p. 47. 
 
Resolução nº 475, de 07 de dezembro de 2007. 
Des ignar Marcelo Sim as  Ribeiro, Patrícia Fernandes  Marques  e Bas tos  e William  do 
Nascim ento Pires , para sob a presidência do prim eiro, procederem  ao exam e dos 
processos de Pres tação e Tomada de Contas  dos  Ordenadores  de Despesas  e 
dem ais  Responsáveis  des ta Corte de Contas , referentes  ao exercício de 2007, e 
emitir, em  conseqüência, os  com petentes  Certificados  de Auditoria. 
DORIO de 10/12/2007, nº 179, p. 54. 
 
Resolução nº 476, de 07 de dezembro de 2007. 
Des ignar Nelson Evangelis ta da Fonseca, Adílson da Luz e Heron Alexandre Moraes 
Rodrigues , para sob a pres idência do prim eiro, cons tituírem  Com issão encarregada 
da verificação de valores  em  caixa do Tribunal, em  31 de dezembro de 2007. 
DORIO de 10/12/2007, nº 179, p. 54. 
 
Resolução nº 477, de 07 de dezembro de 2007. 
Des ignar João Carlos Nunes  Pires  e Sérgio Barbosa Ferreira, para cons tituírem 
Com issão encarregada de realizar Inspeção Física no Alm oxarifado do Tribunal, de 
form a a confirmar as  pos ições  inform adas  no Inventário Geral, relativo ao exercício de 
2007. 
DORIO de 10/12/2007, nº 179, p. 54. 
 
 

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

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

7.1. ATRIBUIÇÕES 

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

 
7.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

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

 
7.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL 

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

 
7.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL 

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

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

 

 

7.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS 

Nos  moldes  determ inados  pela Resolução Nº 179/2001, de 19/11/2002, é a seguinte a 
dis tribuição das  áreas  de atuação setorial das  Inspetorias  Gerais  de Controle Externo 
: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Gabinete do Prefeito – GBP 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
Secretaria Municipal de Administração - SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM  
Secretaria Municipal de Governo - SMG 
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 
Empresa Municipal de Vigilância – EMV 
Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM  
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECT 
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS 
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP 
Secretaria Especial de Turismo - SETUR 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR 
RIOCENTRO S.A - Centro de Feiras, Exposições e Congresso s do Rio de Janeiro 
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2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 
Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida - SEQV 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Secretaria Municipal de Educação - SME 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS 
Fundação Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR 
Secretaria Municipal das Culturas - SMC 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD 
Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da 
Memória Histórica-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro - SEDREPAHC 

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL 
Secretaria Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos de 2016 – SE2016 

 

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO 
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio Janeiro - FPJ 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZOO 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passo s - IPP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA 
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7.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Cons tata-se no quadro abaixo que foram  processados  pelo sis tem a de inform ações  a 
entrada de 13.971 e a saída de 14.382 processos  na Secretaria de Controle Externo, 
cons iderando a som a de todas  as  Inspetorias  e da CAD. 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico a seguir mos tra a dis tribuição da totalidade des tes  processos  por IGE. 
Ressaltamos  que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exam e dos  atos de 
adm issão de pessoal, aposentadorias  e pensões , e a 7ª IGE na análise dos editais de 
concorrência. 

Gráfico 4. Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspetoria Entradas Saídas

1ª IGE 1.385 1.376
2ª IGE 2.678 2.701
3ª IGE 2.507 2.460
4ª IGE 1.795 2.004
5ª IGE 2.859 2.704
6ª IGE 1.108 1.176
7ª IGE 785 790
CAD 854 1.171
Total 13.971 14.382
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7.4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO 

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

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

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

 
      
040/001653/2007 
Contas  de Ges tão do Exm o. Sr. Prefeito, relativas ao exercício de 2006. O Plenário 
des ta Corte, na sessão de 20/06/2007, decidiu, por unanimidade, com  base na 
análise efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento - CAD e nos 
term os  do voto do Exm o. Sr. Conselheiro-Relator Antônio Carlos  Flores  de Moraes , 
pela em issão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com  ressalvas 
e alertas . Com  relação aos  procedimentos  futuros , foram  emitidas  recomendações  e 
suges tões , conforme segue: 
 
1 - QUANTO ÀS  CONTAS 
 
RESSALVAS : 
 
A) É  vedada a des tinação dos  recursos  do salário educação oriundos  do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE a program as  suplem entares  de 
alim entação e ao pagam ento de pessoal do quadro de servidores  do m unicípio, com 
base no inciso III do art. 208, art. 212 "caput" e seus  parágrafos  quarto e quinto, inciso 
II do parágrafo primeiro do art. 15 da Lei 9.424, de 24 de dezem bro de 1996. 
 
B) O Município tem  a obrigação de aplicar, na manutenção e desenvolvim ento do 
ens ino, na form a previs ta no art. 212 da Cons tituição Federal, no m ínim o 25% (vinte e 
cinco por cento) da receita resultante de impos tos , com preendida a proveniente de 
trans ferências , não ficando isento em  virtude da ins tituição do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvim ento do Ens ino Fundam ental e Valorização do Magis tério - FUNDEF, 
nos  termos  do art. 8º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezem bro de 1996. 
 
C) A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro aplicou apenas 0,33% da arrecadação 
do Im pos to sobre Serviços  de Qualquer Natureza - ISS , com o incentivo à Cultura, 
sendo des respeitado o lim ite es tabelecido no art. 14 da Lei 4.272/06, de 0,4%, no 
m ínimo e 1%, no m áximo do recebim ento originado do aludido tributo. 
 
D) A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro deixou de apresentar o Balanço 
Financeiro consolidado com  determ ina o inciso III, do art. 50, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (art. 50, III) e art. 101, da Lei nº 4.320, de 17 de m arço de 
1964. 
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ALERTAS : 
 
A) Com  base no parágrafo prim eiro do art. 59 da Lei Com plem entar nº 101 de 2000, 
fica o Poder Executivo alertado de ter ultrapassado a 90% do lim ite es tabelecido no 
citado art. 20, inciso III, alínea "b" da citada LRF. 
 
B) Em  virtude da necess idade im periosa da m anutenção da qualidade de serviço 
público na cidade do Rio de Janeiro, é recomendável, ao invés  de dispensa de 
servidores  públicos , que sejam  adotadas  m edidas  de es forço a fim  de aum entar a 
arrecadação tributária m unicipal, sem  que tal fato s ignifique um  aum ento da carga 
tributária à população, cuja capacidade contributiva chegou já ao seu lim ite. 
 
C) Com base no inciso V do § 1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
obriga o Tribunal de Contas  a alertar os  Poderes  ou órgãos  referidos  no art. 20 sobre 
"fatos  que com prom etam  os  cus tos  ou os  resultados  dos  program as  ou indícios  de 
irregularidades  na ges tão orçam entária", deve ser o Poder Executivo alertado sobre a 
necess idade de cautela em  relação ao com prometim ento anual com  amortizações , 
juros  e demais  encargos  da Dívida Consolidada, que, em  2006 es teve próxim o do 
lim ite fixado na Resolução nº 43/2007 do Senado Federal (subitem  8.10). 
 
D) Ainda com  base no inciso V do § 1º do art. 59 da LRF deve ser promovido o 
ALERTA do Prefeito m unicipal, como chefe do Poder Executivo, acerca dos  fatos 
apurados  pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento - CAD e que cons ta da 
recom endação "A.a.7", às  fls . 662, e "A.a .9", às  fls . 662, feita à Controladoria Geral do 
Município - CGM e à Secretaria Municipal de Fazenda ("C.c.4", às  fls . 665 e "C.c.8", 
às  fls . 666), a saber: 
 
D.1 Controladoria Geral do Município - CGM 
 
"a.7) Deve adotar, nas futuras prestações de Contas, inclusive do exercício de 2007, e 
nos projetos de lei orçamentária, os ajustes apresentados nos subitens 8.1.1 e 11.12 
do Relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino, conforme art. 212, da Constituição Federal. Tal 
recomendação, também, deverá ser observada em qualquer demonstrativo 
publicado". 
 
"a.9)Deve evidenciar, nas futuras Prestações de Contas, demonstrativo das 'Outras 
Despesas com Ensino', não consideradas na apuração do percentual mínimo previsto 
no art. 212 da Constituição Federal, totalizadas no Demonstrativo das Receitas e 
Despesas com Ensino, integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
conforme subitens 8.1.2 e 11.13 do Relatório da CAD". 
 
D.2 Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
 
"c.4) Conforme recomendação 'h' feita à CGM, deve, em conjunto com o Controle 
Interno, adotar, nas futuras prestações de Contas, inclusive no exercício de 2007, e 
nos projetos de lei orçamentária, os ajustes apresentados nos subitens 8.1.1 e 11.12 
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do Relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino, conforme art. 212, da Constituição Federal. Tal 
recomendação, também, deverá ser observada em qualquer demonstrativo 
publicado". 
 
"c.8) As contribuições patronais do TCMRJ e CMRJ devem ser efetivamente pagas ao 
FUNPREVI pelo Poder Executivo, em consonância com a decisão da Oitava Câmara 
Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (subitens 2.9.1 e 
2.10.3 do Relatório da CAD)". 
 
2 - QUANTO AOS P ROCEDIM ENTOS FUTUROS 
 
RECOM ENDAÇÕES : 
Os órgãos  jurisdicionados  abaixo relacionados  devem  ser recom endados : 
 
A - Controladoria Geral do M unicípio - CGM 
 
a.1) As  Pres tações  de Contas  do Município do Rio de Janeiro devem  conter 
esclarecim entos  objetivos  sobre as  recom endações  efetuadas  no exercício anterior 
(subitem  11.1 do relatório da CAD). Essa recomendação visa avaliar o em penho da 
Adm inis tração em  sanar as  deficiências  reveladas  na ges tão passada. 
 
a.2) Deve identificar os  responsáveis  pelas  despesas  sem  prévio em penho (subitens 
6.2.4, 8.11.1 e 11.3 do relatório da CAD), comunicando ao C. TCMRJ as providências 
adotadas  (§ 1º do art. 74 da CF); 
 
a.3) Deve cons tituir provisão contábil para perdas  prováveis  com  base no valor a ser a 
ela informado pela PGM, conform e recomendação "B.b.1", às  fls . 667, feita àquele 
órgão. 
 
a.4) Deve providenciar avaliação das  causas  geradoras  das  contingências 
comentadas  nos subitens  7.3.2 e 11.7 do relatório da CAD, visando à im plem entação 
de controles  eficientes  na área adminis trativa das Em presas  Públicas e Sociedades 
de Economia Mis ta. 
 
a.5) Devem  ser disponibilizados  ao C. TCMRJ os  Relatórios  de Auditoria elaborados 
pela Auditoria Geral, conform e determ inam  os  art. 37, inciso II, alínea "c" e 38, inciso 
III, da Deliberação nº 034/83 (subitens  11.9 do relatório da CAD). 
 
a.6) Devem  ser descons ideradas  nas  Pres tações de Contas , inclusive do exercício de 
2007, e nos  projetos  de lei orçam entária, as  despesas  com  inativos  para efeito de 
apuração do percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ens ino, 
conform e o art. 212, da Cons tituição Federal, conform e subitens  8.1.1 e 11.11 do 
Relatório da CAD e em atendim ento à decisão des ta Corte quando da análise da 
Pres tação de Contas  de 2000 e à Lei nº 9.394/96. Tal recomendação deverá ser 
observada em  qualquer demons trativo publicado. No entanto, conforme opina o s r. 
Secretário Geral às  fls . 483/484, o Município deve continuar a inform ar o dispêndio 
sem a parcela referente aos inativos  e com es te item , embora não s irva para apurar a 
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aplicação no MDE. 
 
a.7) Deve adotar, nas  futuras  Pres tações  de Contas , inclus ive do exercício de 2007, e 
nos  projetos  de lei orçam entária, os  ajus tes  apresentados  nos  subitens  8.1.1 e 11.12 
do Relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual aplicado na Manutenção 
e Desenvolvim ento do Ens ino, conforme art. 212, da Cons tituição Federal. Tal 
recom endação, tam bém , deverá ser observada em  qualquer dem ons trativo publicado. 
 
a.8) Deve evidenciar, nas futuras  Pres tações  de Contas , dem ons trativo das "Outras 
Despesas  com  Ensino", não consideradas  na apuração do percentual m ínimo previs to 
no art. 212 da Cons tituição Federal, totalizadas  no Dem ons trativo das  Receitas  e 
Despesas  com  Ens ino, integrante do Relatório Resum ido da Execução Orçamentária, 
conform e subitens  8.1.2 e 11.13 do Relatório da CAD. 
 
a.9) Nas  futuras  Pres tações  de Contas , a com pos ição das  Despesas  de Exercícios 
Anteriores que integraram  a base de cálculo para fins do art. 212 da Cons tituição 
Federal, deve ser evidenciada, indicando o processo adminis trativo e a respectiva 
fundam entação, com  base nas  hipóteses  do art.37 da Lei nº 4.320/64 (subitem  11.14 
do Relatório da CAD). 
 
a.10) Devem  ser cons ideradas  no cálculo da suficiência apurada de acordo com  o 
Anexo V do Relatório de Ges tão Fiscal, "as  despesas  a pagar", "provisões" ou 
qualquer outra obrigação financeira decorrente ou não da execução orçam entária 
(subitens  8.11 e 11.16 do Relatório da CAD). 
 
a.11) Observe a Recom endação "2.2.3", às  fls . 672, feita ao PREVIRIO quanto à 
projeção atuarial das receitas e despesas previdenciárias , a qual deve contem plar o 
ingresso de novos  servidores . 
 
a.12) Observe a RESS ALV A " D" feita à aprovação das  Contas  de Ges tão e integre 
nas  futuras  pres tações  de contas  os  demons trativos  m encionados  no subitem  1.4 do 
Relatório da CAD, em  obediência ao princípio da transparência. 
 
a.13) Deve ser providenciada a conclusão dos  trabalhos  es tabelecidos  nas 
Resoluções  CGM 697 e 710 de 2006 determinando a solução im ediata das 
pendências  cons tantes  no subitem  5.1.2.1 do Relatório da CAD. 
 
a.14) Deve discrim inar os  repasses  recebidos  pelo Fundo Municipal de Conservação 
Am biental - FCA, de form a que se possa verificar a sua com posição no demons trativo 
das  receitas  arrecadadas  (subitem  6.7 do Relatório da CAD). 
 
a.15) Deve ser providenciada a regularização dos  fatos  apontados  no item  7 do 
Relatório da CAD, quanto à form a de apresentação do Balanço Patrimonial e a 
divergência de inform ações  entre as  demons trações  contábeis  das  em presas  públicas 
e sociedades  de econom ia m is ta. 
 
a.16) Deve providenciar junto à RIOCOP a regularização dos  fatos  com entados  no 
subitem  7.3.2 do Relatório da CAD. 
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a.17) Deve observar a m etodologia de cálculo, definida na Lei Orçamentária, na 
aferição do cum prim ento à limitação, quanto à abertura de créditos  suplementares 
(subitem  8.5 do Relatório da CAD). 
 
a.18) Por ocas ião da elaboração do cálculo do percentual aplicado com o incentivo à 
cultura, nos  termos  da Lei 1.940/92, deve ser cons iderado a despesa e não a receita 
na base de cálculo, conform e subitem  8.12 do Relatório da CAD. 
 
a.19) As  Pres tações  de Contas  devem  vir acom panhadas  da docum entação 
relacionada no parágrafo único do art. 7º da Deliberação TCM nº 134, de 28 de 
novem bro de 2000, conform e item  11.18 da análise da CAD. 
 
a.20) Devem  ser citados  controles  específicos  para a vinculação das  receitas  de 
capital derivadas da alienação de bens  e direitos  que integram  o patrimônio público à 
sua aplicação das  despesas  de capital, um a vez que a sua inexis tência dificulta a 
transparência no tocante ao atendim ento do dispos to do art. 44 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, conform e 11.19 da análise da CAD. 
 
B - Procuradoria Geral do M unicípio - P GM 
 
b.1) Deve inform ar à CGM o valor total dos  créditos  de im provável recuperação 
(subitens  9.3.4 e 11.4 do relatório da CAD). 
 
b.2) Deve acompanhar o procedimento de regularização dos  créditos  do Fundo de 
Previdência dos Servidores  do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com  o 
Município do Rio de Janeiro, conform e recom endação "C.c.1", às  fls . 665, feita à 
SMF. 
 
b.3) Devem  ser envidados  es forços  para sanar de form a célere as  pendências 
jurídicas  comentadas  nos  subitens  7.2.2, 8.1.3.1.4, 11.1, 11.6 e 11.8 do Relatório da 
CAD. 
 
b.4) Devem  ser envidados  es forços  para o increm ento da Receita Corrente Líquida, 
com a adoção de providências , a fim  de evitar a queda do índice de arrecadação 
como m encionado no subitem 9.1.3 do Relatório da CAD, um a vez que a m esm a 
afeta o cumprim ento de diversos  limites  da LRF. 
 
C - Secretaria Municipal de Fazenda - SM F 
 
c.1) Deve proceder a regularização dos  créditos  do Fundo de Previdência dos 
Servidores  do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com  o Município do Rio de 
Janeiro (subitens  6.1.4 e 11.6 do relatório da CAD). 
 
c.2) Deve observar a recom endação "A.a.4", às  fls . 664, feita à CGM, quanto a ser 
providenciada avaliação das  causas  geradoras  das  contingências , visando à 
implementação de controles  eficientes  na área adm inis trativa das  Em presas  Públicas 
e Sociedades  de Economia Mis ta. 
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c.3) Deve observar a recomendação "A.a.6", às  fls . 664, feita à CGM, quanto a 
desconsiderar nas  Pres tações  de Contas , inclus ive no exercício de 2007, e nos 
projetos  de lei orçam entária, as  despesas  com  inativos  para efeito de apuração do 
percentual aplicado na Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino. 
 
c.4) Conform e recom endação "A.a.7", às  fls . 665, feita à CGM, de ve, em  conjunto 
com  o Controle Interno, adotar, nas  futuras  Pres tações  de Contas , inclus ive do 
exercício de 2007, e nos  projetos  de lei orçam entária, os  ajus tes  apresentados  nos 
subitens  8.1.1 e 11.12 do Relatório da CAD, para efeito de apuração do percentual 
aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ens ino, conform e art. 212, da 
Cons tituição Federal. Tal recomendação, também , deverá ser observada em  qualquer 
dem ons trativo publicado. 
 
c.5) Os  repasses  devidos  pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI de vem  ser efetuados 
de acordo com  o dispos to na Lei nº 3.344/01 (subitens  6.1.3 e 11.17 do Relatório da 
CAD). 
 
c.6) Deve observar a recomendação "3.3.2", às fls . 672, feita à CETRIO, quanto ao 
atendimento ao art. 320 do Código Nacional de Trânsito. 
 
c.7) As  dotações  decorrentes do Orçamento Participativo sejam  identificadas na Lei 
Orçam entária, por m eio de projetos e atividades  específicas , de forma a que se possa 
efetuar o devido acom panham ento de sua execução (subitem  1.9 do Relatório da 
CAD). 
 
c.8) As  contribuições  patronais  do TCMRJ e CMRJ devem  ser efetivamente pagas ao 
FUNPREVI pelo Poder Executivo, em  consonância com  a decisão da Oitava Câm ara 
Civil do Egrégio Tribunal de Jus tiça do Es tado do Rio de Janeiro (subitens  2.9.1 e 
2.10.3 do Relatório da CAD). 
 
c.9) Deve observar a Recom endação "A.a.17," às  fls . 666, feita à CGM, quanto à 
m etodologia de cálculo, definida na Lei Orçam entária, na aferição do cum prim ento à 
lim itação, quanto à abertura de créditos  suplem entares  (subitem  8.5 do Relatório da 
CAD). 
 
c.10) Observe a Recom endação "B.b.4", às  fls . 667, feita à PGM, no sentido de serem 
envidados es forços  para o incremento da Receita Corrente Líquida, com  a adoção de 
providências , a fim  de evitar a queda do índice de arrecadação com o m encionado no 
subitem  9.1.3 do Relatório da CAD, um a vez que a m esma afeta o cum prim ento de 
diversos  lim ites  da LRF. 
 
c.11) Deve ser anexado nas  futuras  Pres tações  de Contas , o dem ons trativo do 
cálculo percentual apurado pela Superintendência do Tesouro Municipal relativo ao 
comprom etimento com  os  juros , am ortizações  e encargos  da dívida, conform e item 
11.15 da análise da CAD. 
 
D - Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
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d.1) Deve realizar as  audiências  públicas  do FMS m encionadas  nos  subitens  6.2.6 e 
11.10 do relatório da CAD, conforme o es tabelecido na Lei nº 8.689/93. 
 
d.2) Deve responder aos  Ofícios  des ta Corte de forma tem pes tiva para que não haja 
prejuízo na análise das  Contas  de Ges tão, conform e item  6.2.4 do Relatório da CAD. 
 
E -  Secretaria Municipal de Educação - SME 
 
e.1) Observe a recom endação "A.a.9", às  fls . 665, feita à CGM, no sentido de que nas 
futuras  Pres tações  de Contas , a com pos ição das  Despesas  de Exercícios  Anteriores 
que integraram  a base de cálculo para fins  do art. 212 da Cons tituição Federal, deve 
ser evidenciada, indicando o processo adm inis trativo e a respectiva fundamentação, 
com  base nas  hipóteses  do art.37 da Lei nº 4.320/64 (subitem  11.14 do Relatório da 
CAD). 
 
e.2) Devem  ser solucionadas  as  ques tões  relativas  à carência de profiss ionais da 
educação e ao elevado núm ero de duplas  regências  (subitens  6.3.7 e 11.26 do 
Relatório da CAD), observado o Alerta "1.2.A", às  fls . 661, feita com  base no 
parágrafo quinto do art. 59 da LRF. 
 
F - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SM AC 
 
f.1) Deve observar a Recom endação "A.a.14", às  fls . 666, feita à CGM, no sentido de 
serem  discriminados  os  repasses  recebidos  pelo Fundo Municipal de Conservação 
Am biental - FCA, de form a que se possa verificar a sua com posição no demons trativo 
das  receitas  arrecadadas  (subitem  6.7 do Relatório da CAD). 
 
G - Secretaria Municipal de Assistência Social - SM AS 
 
g.1) O Fundo de Desenvolvim ento Econôm ico e Trabalho do Município do Rio de 
Janeiro - FUNDET deve cum prir com  suas  diretrizes  e finalidades  bás icas 
es tabelecidas  em  sua lei de criação (subitem  6.12 do Relatório da CAD). 
 
H - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - S EP DQ 
 
h.1) O Fundo Municipal Antidrogas  - FMAD deve cum prir com suas  diretrizes  e 
finalidades  bás icas  es tabelecidas  em  sua lei de criação (subitem 6.13 do Relatório da 
CAD). 
 
I - Administração Indireta 
 
1) Recomendação Geral 
 
1.1) Todas  as  empresas  públicas  e sociedades  de economia m is ta municipal devem 
observar a recom endação "A.a.4", às  fls . 664, feita à CGM, quanto à avaliação das 
causas  geradoras das contingências com entadas nos subitens  7.3.2 e 11.7 do 
relatório da CAD. 



JANEIRO-DEZEMBRO/2007 

37  

 
 

 
1.2) Todas  as  em presas  públicas  e sociedades  de economia m is ta devem observar a 
Recom endação "A.a.15", às  fls . 666, feita à CGM no sentido de providenciar a 
regularização dos  fatos  apontados  no item  7 do Relatório da CAD, quanto à form a de 
apresentação do Balanço Patrim onial e a divergência de inform ações  entre as 
dem ons trações  contábeis  das  em presas  públicas  e sociedades  de economia m is ta. 
 
2) Instituto e Previdência e Assistência do Município do Rio de  Janeiro -  
PREVIRIO 
 
2.1) Deve observar tam bém  a recom endação "C.c.1", às  fls . 668, feita à SMF, quanto 
à regularização dos  créditos  do FUNPREVI. 
 
2.2) Deve observar também  a recomendação "C.c.5", às  fls . 668, feita à SMF, no que 
diz respeito aos  repasses  devidos  pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI. 
 
2.3) O demons trativo da projeção atuarial das  receitas  e despesas  previdenciárias 
deve contem plar o ingresso de novos  servidores , de forma que o mesm o evidencie 
resultados  previdenciários  futuros  m ais  cons is tentes (subitens  6.1.2.2 e 11.23 do 
Relatório da CAD). 
 
2.4) Deve ser realizada avaliação atuarial do FUNPREVI, de acordo com  o 
subs tabelecido no inciso I do art. 1º da Lei 9.717/98 (subitem  11.23 do Relatório da 
CAD). 
 
3) Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro -  CET RIO 
 
3.1) Deve providenciar a regularização dos  fatos  apontados  nos  subitens  7.2.2 e 
11.22 do Relatório da CAD. 
 
3.2) As  despesas  com  recursos  oriundos  das  multas  de trâns ito devem  atender ao 
dispos to no art. 320 do Código Nacional de Trâns ito (subitens 2.8.6 e 11.24 do 
Relatório da CAD). 
 
4) Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 
 
4.1) Deve providenciar a regularização dos  fatos com entados no subitem  7.3.2 do 
Relatório da CAD. 
 
SUGESTÕES 
 
Adotando em  grande parte os  pontos  sugeridos  pela CAD às  fls . 481, apresento as 
seguintes  suges tões : 
 
A) A Câm ara Municipal do Rio de Janeiro deve ser inform ada sobre a necess idade de 
não se cons iderar os  gas tos  com  os  inativos , na compos ição das  despesas  com 
m anutenção e desenvolvimento do ens ino, no processo de elaboração da Lei 
Orçam entária Anual. A inclusão des tes valores  poderá dis torcer a apuração para os 
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fins  do art. 212 da Cons tituição Federal (subitem  8.1.1 do Relatório da CAD). 
 
B) À vis ta da trans ição do FUNDEF para o FUNDEB, disciplinada pela EC nº 53/2006 
e regulamentada pela Medida Provisória nº 339 de 29/12/2006, que a Secretaria de 
Controle Externo adote medidas  eficazes  de fiscalização na aplicação dos  recursos 
do FUNDEB pelo Município, conforme o art. 27 da referida Medida Provisória, 
podendo ser admitido, a fim de regularizar definitivamente a ques tão, um  percentual 
gradativo na descons ideração de ganhos  do citado Fundo, na ordem  de 25% ao ano, 
a partir do exercício de 2008. Para efeito do atual exercício, adm ite-se como correto o 
cálculo efetuado pela CAD de 25,19% na Manutenção e Desenvolvim ento do Ensino 
Fundam ental - MDE. Deve ser observado que o FUNDEB tal qual o FUNDEF não 
exclui da responsabilidade do Município a aplicação de 25% das  Receitas  de 
impos tos  e trans ferências  cons titucionais  por força do que determ ina o art. 212 da 
Cons tituição Federal. 
 
C) A Secretaria Municipal de Saúde deve ser com unicada que as  reiteradas 
sonegações de inform ações  em  inspeções  e auditorias  realizadas  pelo TCMRJ 
poderão resultar na aplicação do dispos to no inciso VI do art. 3º da Lei 3.714, de 
17/12/2003 (subitem  6.2.4 do Relatório da CAD). 
 
D) Deve  ser aprofundada a Auditoria no Program a de Merenda Escolar com  o objetivo 
de comparar os gas tos no exercício de 2006, e os  efetuados  no corrente ano e nos 
anos  de 2005 e 2004, exam inando também  a quantidade e valor de cada produto 
adquirido nos  aludidos  exercícios  por Coordenadoria Regional de Educação - CRE, 
além  dos  prazos  verificados  entre o faturamento e o efetivo pagam ento por parte da 
Prefeitura. 
 
E) A Secretaria Geral - SGE deve apresentar à Presidência des ta C. Corte de Contas , 
no prazo m áxim o de 60 (sessenta) dias  a contar des ta data, a minuta de Deliberação 
consolidando todas  as  normas  em  vigor no TCMRJ regulando a Tom ada e Pres tação 
de Contas , inclus ive de Ges tão. Nes te novo documento, que será encam inhado cinco 
dias  após de seu recebim ento pela Pres idência aos  s rs . Conselheiros , es tarão 
descritos  detalhadamente todos  os  docum entos  contábeis  que deverão ser 
apresentados a es te C. Tribunal, servindo com o modelos  a Ins trução Norm ativa nº 47 
de 2004 do TCU e as  Deliberações  nº 199/96, 201/96, 210/99, 215/00 e 218/00 do 
TCERJ. Os  s rs . Conselheiros  poderão apresentar suges tões  até cinco dias  após  o 
recebimento da m inuta, a qual será votada em  Plenário duas sessões após  o término 
desse prazo. 
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7.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determinado no Programa de Inspeções  Ordinárias  para o ano de 2007 
(40/000119/2007), foram  realizadas  as  seguintes  Inspeções : 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Em presa de Turism o do Município do Rio de Janeiro- RIOTUR (Reveillon) e 

Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
Abril: Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - P GM e Secretaria Especial 

de Desenvol. Econôm ico, Ciência e Tecnologia - SEDECT. 
Maio: Gabinete do Prefeito - GBP ; Secretaria Municipal do Trabalho e Em prego - 

SMTE e Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP. 
Junho: Secretaria Municipal de Adm inis tração - SMA/SUBEP AP. 
Julho: Secretaria Especial de Turism o - SETUR  e  Em presa de Turism o do Município 

do Rio de Janeiro - RIOTUR.  
Agosto : Em presa Municipal de Artes  Gráficas  - IMPRENS A DA CIDADE e Secretaria 

Municipal de Fazenda - SMF. 
Setembro: Em presa Municipal de Inform ática - IPLANRIO e Controladoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro - CGM . 
Outubro : Em presa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Secretaria 

Municipal de Governo - SMG e Centro de Feiras , Expos ições  e Congressos  do Rio 
de Janeiro - RIOCENTRO S.A. 

Novembro: Secretaria Especial de Com unicação Social - SECS e Em presa Municipal 
de Vigilância - EMV. 

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Em presa Municipal de Urbanização - RIO-URBE. 
Maio: Fundação Ins tituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. 
Junho: Secretaria Municipal de Habitat - SMH. 
Julho: Secretaria Municipal de Obras  - SMO/CGC. 
Setembro: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE. 
Novembro: Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Secretaria 

Extraordinária da Qualidade de Vida - SEQV . 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Educação- SME. 
Abril: Secretaria Municipal das  Culturas  - SMC. 
Junho: Secretaria Municipal das  Culturas  - SMC. 
Julho: Secretaria Extraordinária Deficiente-Cidadão - SEDC e Fundação Lar Escola 

Francisco de Paula - FUNLAR. 
Setembro: Dis tribuidora de Film es  S/A - RIOFILM E. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Maio: Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
Junho: Câm ara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ e Secretaria Municipal de Saúde 
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- SMS. 
Julho: Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Quím ica - SEPDQ . 
Setembro: Secretaria Municipal de Esportes  e Lazer - SMEL . 
Outubro : Secretaria Especial Rio 2007 - SE2007. 
Novembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - PREV I-

RIO. 
Abril: Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-

RIO. 
Maio: Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-

RIO . 
Junho: Ins tituto de Previdência e Assis tência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO . 
Julho: Tribunal de Contas  do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
Agosto : Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO . 
Setembro:  Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - 

PREVI-RIO . 
Outubro : Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Novembro:  Ins tituto de Previdência e Ass is tência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Companhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB, Ins tituto Municipal de 

Urbanism o Pereira Passos  - IPP, Secretaria Municipal de Urbanism o - SMU, 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos  Anim ais  - SEPDA e Fundação 
Parques  e Jardins  do Município do Rio de Janeiro - FPJ. 

Maio: Secretaria Municipal de Transportes  - SMTR e Com panhia de Engenharia de 
Tráfego do RJ - CET-RIO. 

Junho: Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB. 
Agosto : Fundação Jardim  Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO. 
Setembro: Secretaria Municipal de Transportes  - SMTR e Com panhia de Engenharia 

de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO . 
Outubro : Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB e Secretaria 

Municipal de Meio Am biente - SMAC. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Março: Fundo de Manutenção do Ens ino Fundamental,  Desenvolvim ento e 

Valorização do Magis tério - FUNDEF, Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, 
Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundo Especial de Previdência do Município do 
RJ - FUNP REV I, Procuradoria Geral do Município do RJ - PGM (FOE) , 
Controladoria Geral do Município - CGM e Autarquias /Fundações .  

Maio: Com panhia Municipal de Conservação e Obras  Públicas  - RIOCOP e Câm ara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 

Junho: Fundo de Conservação Am biental - FCA e Em presas . 
Julho: Com panhia Municipal de Energia e Ilum inação - RIOLUZ. 
Agosto : RIOCENTRO S .A - Centro de Feiras , Expos ições  e Congressos do Rio de 
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Janeiro/FUNDOS . 
Setembro: Em presa Municipal de Urbanização - RIO-URBE/RECEITAS . 
Outubro : AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES e Fundo de Manutenção e desenvolvim ento 

da Educação básica e de valorização dos  profiss ionais  da educação - FUNDEB . 
Novembro: Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo de Mobilização de Esportes 

Olím picos  - FM EO. 
 
 
7.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determinado no Programa de Auditorias  Operacionais  para o ano de 
2007 (40/00117/2007), foram  realizadas  as  seguintes  Auditorias : 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal do Trabalho e Em prego - SMTE. 
Agosto : Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Obras  e Serviços  Públicos  - SMO. 
Agosto : Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ. 
Outubro : Subsecretaria de Águas  Municipais  - SMO/SUBAM . 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Assis tência Social - SMAS. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Agosto : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Abril: Secretaria Municipal de Meio Am biente - SMAC. 
Julho: Secretaria Municipal de Meio Am biente - SMAC . 
 
 
7.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS 

Cum prindo o determ inado no Program a de Visitas  Técnicas  para o ano de 2007 
(40/00117/2007), foram  as  seguintes  Vis itas : 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Janeiro: Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/SUBAM.   
Fe vereiro: Em presa Municipal de Urbanização - RIO-URBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/SUBAM.   
Março: Em presa Municipal de Urbanização - RIO-URBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/SUBAM. 
Abril: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/ SUBAM. 
Maio: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 
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Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/ SUBAM. 
Junho: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO/ SUBAM. 
Julho: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO.  
Agosto : Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO.  
Setembro: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO.  
Outubro : Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e  Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços  Públicos  - SMO. 
Novembro: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e  Secretaria Municipal 

de Obras  e Serviços  Públicos  - SMO. 
Dezembro: Em presa Municipal de Urbanização - RIOURBE e  Secretaria Municipal 

de Obras  e Serviços  Públicos  - SMO. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Junho: Secretaria Municipal de Educação - SME.   
Julho: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Agosto : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Setembro: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Outubro : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Abril: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Maio: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Junho: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Julho: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Agosto : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Setembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Outubro : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Novembro: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB. 
Abril: Com panhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB . 
Maio: Com panhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB . 
Junho: Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB. 
Julho: Com panhia Municipal de Lim peza Urbana - COMLURB. 
Novembro: Com panhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB . 
 
 
7.5.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias , auditorias  operacionais e vis itas  técnicas nos permitem , no 
contato direto com  os órgãos  inspecionados , valendo-nos  da função pedagógica 
des te Tribunal, sugerir m edidas  oportunas  para sanar im propriedades  com etidas , por 
inexperiência ou até desconhecim ento da legis lação. 
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Uma dificuldade cons tante dos trabalhos  desenvolvidos é a falta de espaço fís ico nos 
órgãos  para ins talação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos 
trabalhos . O desconhecim ento dos  funcionários  dos  órgãos  inspecionados  a respeito 
da legis lação, m orm ente o Regim ento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe 
na função pedagógica. 

A partir de 1999, es ta SCE passou a acom panhar de forma mais  intensa a execução 
dos  contratos  e a vis itar os  locais  onde as  atividades  são desenvolvidas , 
proporcionando uma visão m ais  ampla das  funções  e fatos  ocorridos  nos  diversos 
órgãos  visitados . 

Atualm ente es tes  trabalhos  são alicerçadas  em  um  m étodo voltado para verificações 
pontuais  nos  órgãos jurisdicionados , o que reflete um  controle m ais eficaz por parte 
des ta SCE. 

 
7.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as  Inspeções  Ordinárias  relativas  ao ano de 2007, des tacam os  as  seguintes : 
      
040/006146/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes  e Lazer - SMEL, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Verificar a execução operacional e financeira de contratos , bem  como a 
ges tão dos  equipam entos  repassados  para a SMEL em  vis ta a alteração da SE 2007 
para SE 2016. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/006044/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - S MG, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Verificar procedim entos  adminis trativos  em  relação ao em penham ento 
de despesa, realização de licitações , s is tem a descentralizado de pagamento, ativos 
patrim oniais  e execução de contratos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005936/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em  novembro/2007.  
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral, execução de term os  e adiantamentos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005840/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Em presa de Turism o do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Verificar procedim entos  adminis trativos  em  relação ao em penham ento 
de despesa e realização de licitações , diárias , ativos  patrim oniais  e execução de 
contratos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
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040/005813/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS , em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral, execução de term os . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005767/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  junho/2006. 
OBJETIVOS : Avaliar os  principais  pontos  referentes  aos  medicam entos , abordando 
as form as  de aquis ição, condições  de armazenagem nos almoxarifados  de farmácia 
das  unidades visitadas e no S/CIN/CAL, bem  como o fornecim ento às unidades sob 
responsabilidade dos  fornecedores .  
COMENTÁRIOS : A inspeção confere continuidade ao trabalho de monitoram ento 
desenvolvido no âmbito da SMS. 
DECISÃO: Processo em  tram itação após  a diligência na Sessão 24/09/2007. 
 
040/005655/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO/CGO - Coordenadoria 
Geral de Obras  e SMO/CGP -  Coordenadoria Geral de Projetos , em  outubro/2006. 
OBJETIVOS : Foram  verificados  os  procedim entos  de controles  de bens  m óveis , 
alm oxarifado, sis tem a descentralizado de pagamento (SDP) e term os não remetidos 
em  virtude da Deliberação n° 125/99. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 14/03/2007. 
 
040/005610/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na RIOFILME, em  
setembro/outubro/2007. 
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral e pres tação de contas  de contratos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005589/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  setem bro/2007. 
OBJETIVOS : Seleção de alguns  termos  não rem etidos  ao TCMRJ, análise processual 
e verificação da sua execução in loco. 
COMENTÁRIOS : Foram  solicitados  esclarecimentos  sobre: a) O posicionam ento da 
empresa em  relação à realização de despesas  sem  prévio em penho apuradas  pela 
s indicância ins taurada pela Portaria "P" n° 001/2007 U/DAF; b) No processo nº 
09/019182/2006, o m otivo do valor atribuído à empresa SUPERGERA, referente à 
m anutenção preventiva e corretiva de geradores  localizados  no Hospital Maternidade 
Oswaldo Nazareth, não ter s ido utilizado com o base de preços  para licitação do item 
especial ie005418. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/005186/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento nas 
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fundações  públicas  municipais  (GEO-RIO, RIOZOO, FUNLAR, Parques  e Jardins  e 
Planetário) e na autarquia Ins tituto Pereira Passos  (IPP), em  agos to/setembro/2006. 
OBJETIVOS : Verificar as demons trações  contábeis  das  referidas  entidades  e a 
análise das  rotinas  referentes à arrecadação da receita com  venda de ingressos da 
RIOZÔO. 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 27/06/2007. 
 
040/004998/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Prevenção à Dependência Quím ica - SEPDQ, em  junho/2007. 
OBJETIVOS : Verificar a execução operacional e financeira dos  contratos  e/ou 
convênios  celebrados  cons iderados  relevantes  e despesas  realizadas  através  do 
Sis tema Descentralizado de Pagamentos .  
COMENTÁRIOS : Contatadas  imperfeições  na escrituração do alm oxarifado, 
necess idade de revisão de contratos  para adequarem -se a dem anda dos  projetos  e 
contingenciam ento no uso de recursos  do Fundo Municipal Antidrogas . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 07/11/2007. 
 
040/004982/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de Artes 
Gráficas  - IMPRENSA D A CID ADE, em  agos to/2007. 
OBJETIVOS : Verificar os  procedimentos  adminis trativos  em  relação ao 
empenham ento das  despesas , realização de licitações , ativos  patrimoniais  e 
execução de contratos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004980/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Extraordinária 
Deficiente-Cidadão - SEDECI, em  julho/2007. 
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral e execução de term os . 
DECISÃO: Pela remessa do Relatório ao órgão jurisdicionado na Sessão de 
26/11/2007.  
 
040/004893/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH, em  agos to/2006. 
OBJETIVOS : E xecução dos  term os  de contratos  decorrentes  de licitação na 
m odalidade de Convite e provenientes  de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 05/03/2007. 
 
040/004350/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Obras  e Serviços  públicos  - SMO/CGO, em  julho/2007. 
OBJETIVOS : Análise dos  term os  não rem etidos  e suprimentos  de fundos . 
DECISÃO: Pela remessa do Relatório ao órgão jurisdicionado na Sessão de 
28/11/2007.  
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040/004234/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Habitat SMH, em  junho/2007. 
OBJETIVOS : Verificação de termos  decorrentes  de licitação na m odalidade convite e 
provenientes  de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem  como selecionados 
contratos  referentes  a obras de engenharia, para cons tatação "in loco" da execução 
dos  serviços . 
COMENTÁRIOS : Foram  solicitados  esclarecim entos sobre: a) A falta de conservação 
em  todas  as  praças  do Loteam ento Ana Gonzaga, cons iderando que exis te contrato 
para a manutenção das  intervenções  realizadas  pelo Programa Morar Legal; b) A falta  
de com patibilidade entre os  desenhos  "as built" e os  serviços  executados  na Pç John 
Wes ley (Loteam ento Ana Gonzaga); c) Cons iderando que já foram  pagos  40% dos 
equipam entos  da Es tação de Tratam ento de Esgoto (ETE) do Loteam ento Piaí - 
Sepetiba, o m otivo dos  problemas  na ins talação. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 07/11/2007. 
 
040/003929/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na FUNLAR, em  junho/2006. 
OBJETIVOS : Sis tem a descentralizado de pagam entos , execução de termos  e análise 
de processos . 
DECISÃO: O processo foi arquivado em  Sessão de 29/01/2007. 
 
040/003881/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
COMLURB, RIOTUR, MULTIRIO e RIOFIL ME, em  m aio/2006. 
OBJETIVOS : Verificar, através  de am os tragem , se o Balanço Patrimonial, a 
Dem ons tração de Resultado e a Dem ons tração das  Mutações  do Patrim ônio Líquido 
das  em presas  públicas , no exercício de 2005, espelhavam  a s ituação patrim onial das 
companhias , de form a a obedecer aos  princípios  contábeis , às  Norm as Bras ileiras  de 
Contabilidade e à legis lação vigente. 
DECISÃO: Processo em  tram itação após  a diligência na Sessão de 15/08/2007. 
 
040/003598/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Verificação da prática esportiva nas  escolas  da Rede Municipal. 
COMENTÁRIOS : A equipe de inspeção detectou insuficiências  nos  espaços  e 
equipam entos  des tinados  à prática esportiva. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 01/10/2007. 
 
040/003467/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em  maio/2007. 
OBJETIVOS : Verificação operacional e formal de contratos , gas tos  e atos , além  do 
exam e patrimonial. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e arquivado na Sessão de 05/09/2007. 
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040/003415/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas  - SMC, em  junho 2007. 
OBJETIVOS : Verificação dos  processos  referentes  à concessão de incentivos  fiscais 
na área cultural. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 29/10/2007 
 
040/003242/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento, 
nas  Entidades  Trans form adas , em  março/2007.  
OBJETIVOS : Verificar se os  saldos  contábeis  das  fundações  e autarquias  m unicipais 
trans formadas , de acordo com  o Decreto nº 26.210/2006, espelhavam as suas 
s ituações  patrim oniais  no encerram ento de suas  atividades . 
COMENTÁRIOS : Identificada, entre outros  aspectos , divergências  entre determ inados 
valores  contabilizados  por algumas  autarquias  e fundações  e o regis trado no balanço 
da adm inis tração direta, após  a incorporação. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 13/08/2007. 
 
040/003200/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em  m arço/2007.  
OBJETIVOS : Verificar, no caso da Dívida Ati va, a com patibilidade entre os  valores 
fornecidos  pela Procuradoria da Dívida Ati va (PDA) e os  obtidos  junto à CGM; 
verificar a inclusão no Orçamento de 2007 dos  precatórios  judiciais ; subs idiar o 
exam e da Pres tação de Contas de Ges tão do Exmo. Sr. Prefeito referente ao ano de 
2006. 
COMENTÁRIOS : Foi cons tatada a necess idade do provisionamento contábil das 
perdas  prováveis , dentre outros  aspectos . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 19/12/2007. 
 
040/003120/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  m arço/2007. 
OBJETIVOS : Verificar a execução atual dos  serviços  terceirizados  de alim entação 
nas  unidades  de saúde do Município do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/003094/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento na 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, em  março/2006. 
OBJETIVOS : Verificar as  Recom endações  do Parecer Prévio das  Contas de 2004 do 
Exm o. Sr. Prefeito: a) no caso da Dívida Ati va, se os  valores  inscritos  e os  saldos , 
fornecidos  pela Procuradoria da Dívida Ativa, são com patíveis com  os  obtidos  junto à 
CGM; b) a adequação do regis tro e pagam ento dos precatórios judiciais  referentes ao 
Orçam ento de 2005; c) a adequada inclusão no Orçam ento de 2006 dos  precatórios 
judiciais  emitidos  pelos  tribunais  com petentes  e o regis tro nas  Dem ons trações 
Contábeis  da Prefeitura; d) analisar os  cancelam entos  da Divida Ativa e a previsão de 
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Receita da Divida Ativa; e) verificar a execução do FOE da PGM; f) subs idiar o exam e 
da Pres tação de Contas  do Exm o. Sr. Prefeito referente ao ano de 2005. 
DECISÃO: O processo, após  a diligência, foi arquivado na Sessão de 26/11/2007. 
 
040/003075/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas  - SMC, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral, bens  m óveis  e almoxarifado. 
COMENTÁRIOS : A equipe de inspeção detectou insuficiências , especialmente no 
tocante à segurança dos  equipamentos  da Secretaria. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 08/08/2007. 
 
040/003039/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em  abril/2007. 
OBJETIVOS : Verificar procedim entos  adminis trativos  em  relação ao em penham ento 
das  despesas , realização de licitações , ativos  patrim oniais , execução de contratos  e 
pendências  de inspeção anterior. 
DECISÃO: Pela remessa do Relatório ao órgão jurisdicionado na Sessão de 
13/08/2007.  
 
040/003027/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito - GBP, 
em  m aio/2007. 
OBJETIVOS : Verificar procedim entos  adminis trativos  em  relação ao em penham ento 
das  despesas , realização de licitações , sis tem a descentralizado de pagam ento, ativos 
patrim oniais  e execução de contratos . 
DECISÃO: Pela remessa do Relatório ao órgão jurisdicionado na Sessão de 
22/08/2007.  
 
040/002988/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Controladoria Geral do Município - CGM, em  m arço/2007.  
OBJETIVOS : Subs idiar a análise da Pres tação de Contas  do Prefeito referente ao 
exercício de 2006, limitando-se a: verificar o atendim ento aos  dispositivos  da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF; analisar os  procedim entos  de consolidação das 
contas  e analisar os  critérios  adotados para elaboração dos  relatórios  exigidos  pela 
LRF. 
COMENTÁRIOS : As  impropriedades  verificadas  pela equipe inspecionante foram 
prontam ente corrigidas  pela Controladoria Geral do Município, sendo os 
dem ons trativos  republicados  em  30/03/2007.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/09/2007. 
 
040/002987/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Ins tituto de 
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO, em  maio/2007. 
OBJETIVOS : Verificação in loco e análise de termos  não remetidos  ao Tribunal em 
virtude da Deliberação nº 127/99. 
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COMENTÁRIOS : Foram  solicitados  os  seguintes  esclarecim entos  acerca do controle 
de jazidas : a) Algumas  atividades  exploratórias consideradas irregulares  não cons tam 
das  lis tagens  de autos  de infração e em bargos  emitidos  pela gerência. b) A 
exploração de m aterial terroso, presente na relação fornecida na inspeção anterior, 
não cons ta na lis ta atual enviada pela gerência, a 2ª IGE ques tiona o que houve com 
tal atividade.  
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 22/08/2007. 
 
040/002926/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Com panhia Municipal de Conservação e Obras  Públicas  - RIOCOP, em  m aio/2007.  
OBJETIVOS : Avaliar o es tágio e os  procedim entos  para a liquidação da  RIOCOP; 
analisar e avaliar as  pendências  referentes  a im propriedades  ques tionadas  por es ta 
Corte, e ainda não respondidas  pela jurisdicionada; analisar as  contas  patrimoniais  e 
de resultado e efetuar a circularização das  contingências  passivas . 
COMENTÁRIOS : Identificado, dentre outros  aspectos , a necess idade de 
esclarecim entos  sobre a aparente contratação de serviço sem  licitação, a relação 
cus to-benefício da m anutenção de doze funcionários à dispos ição da RIOCOP, 
quando não se encontra mais  em  operação. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 17/09/2007. 
 
040/002920/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Saúde, em  abril/2004. 
OBJETIVOS : Análise dos  repasses  efetuados  pela União ao FMS, bem  como da 
aplicação des tes recursos ; dos  saldos bancários  e aplicações financeiras do FMS; 
das  demons trações  contábeis  do FMS; e, dos  repasses do FMS para a Com lurb, 
referentes  ao programa de com bate à dengue. 
DECISÃO: O Plenário decidiu pela notificação do responsável na Sessão de 
10/12/2007. 
 
040/002302/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de Obras 
- RIOURBE, em  setem bro/2007. 
OBJETIVOS : Verificação in loco e análise de termos  não remetidos  ao Tribunal em 
virtude da Deliberação nº 127/99. 
COMENTÁRIOS : Foram  solicitados  esclarecimentos  à jurisdicionada sobre: 
a) Eventual execução de serviços  não previs tos  no orçam ento nas  obras de 
complementação do gradil no entorno da Gávea Pequena; b) Falta de fornecim ento 
de bebedouro e equipam entos  esportivos  na E. M. Rosária Trotta; 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 28/11/2007. 
 
040/002124/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Analisar contratos  e despesas  relativas  ao Réveillon 2006/2007. 
COMENTÁRIOS : Foi des tacada a falta de: a) análise de pres tações de contas de 
empresas  subvencionadas ; b) aceitação da obrigação assum ida relativa aos  contratos 
nºs  134 e 137/2006; c) informações  quanto às  program ações  artís ticas  nas  praias  de 
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Ipanem a e Barra da Tijuca.  Com o oportunidade de melhoria foi recomendado 
englobar  em  um a única licitação todos  os  locais  onde haverá queim a de fogos . 
DECISÃO: O processo, após  a diligência, foi arquivado na Sessão de 03/12/2007. 
 
040/001450/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial Rio 
2007, em  outubro/2006. 
OBJETIVOS : Avaliar as  pres tações  de contas  dos  eventos  esportivos  realizados  com 
vis tas à preparação da Cidade para os  Jogos Pan-am ericanos de 2007, exam inar a 
pres tação de contas  do Convênio no45/05, que trata da m anutenção e cus teio do 
Com itê Organizador do PAN e acompanhar as  ações  do órgão relacionadas  ao PAN. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001368/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  novembro/2004. 
OBJETIVOS : Avaliação operacional de Unidades  de Atenção Bás ica da Rede de 
Saúde do Município 
COMENTÁRIOS : O Plenário determ inou o m onitoramento das  recomendações 
form uladas , como form a de certificar que os  problemas  diagnos ticados  pela Comissão 
Inspecionante serão enfrentados  de forma efetiva. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recomendação na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/001359/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da 
Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em  março/2006.  
OBJETIVOS : Análise de processos  em  geral, execução de term os  e adiantamentos . 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/01/2007. 
 
040/001011/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF, em  agos to/2006. 
OBJETIVOS : Realizar a verificação e análise: a) do Term o de Concessão de Uso nº 
417/99, celebrado entre o Município do RJ e a empresa Rio Orla, quanto ao 
cumprim ento das  cláusulas  contratuais ; a poss íveis  irregularidades  na exploração dos 
quiosques  e aos  pagam entos  efetuados , bem  como na verificação dos  itens 
apresentados  nas  representações  feitas  pelo Deputado Paulo Sérgio Ramos  Barboza; 
b) das  carteiras  de Rem uneração Provisória, Perm issão de Uso e Inves tidura, quanto 
ao cumprim ento de contrapartidas , com o tam bém  dos  procedim entos  utilizados  para 
cobrança de débitos  acaso exis tentes . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/000893/2004 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  outubro/2003. 
OBJETIVOS : Verificação das  relações  da SMS com  a RIOURBE e com  a Companhia 
Municipal de Energia e Ilum inação - RIOLUZ, bem  com o dos  procedim entos 
referentes  às em issões  dos  empenhos , liquidação e pagam ento das  faturas dos 
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contratos  de obras . 
COMENTÁRIOS : O Plenário determ inou o m onitoramento das  recomendações 
form uladas , como form a de certificar que os  problemas  diagnos ticados  pela Comissão 
Inspecionante serão enfrentados  de forma efetiva. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recomendação na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/000564/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Iluminação - RIOLUZ, em  novem bro/2006. 
OBJETIVOS : Análise de contratos , almoxarifado e bens  móveis . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 04/06/2007. 
 
040/000136/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvim ento nas 
empresas  CET-RIO, RIOURBE, RIOFIL ME, RIOCENTRO, RIOTUR, EMV, EMAG 
(Im prensa da Cidade), RIOLUZ, MULTIRIO, IPL ANRIO e COMLURB, em 
agos to/setem bro/outubro/novembro/2005. 
OBJETIVOS : Verificar, por meio de am os tragem , se as em presas  es tão cumprido a 
legislação tributária, a fim  de evitar poss íveis  autuações . 
DECISÃO: Processo em  tram itação após  a diligência na Sessão de 02/05/2007. 
 
A P ROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial dos 
Jogos  Olímpicos  de 2016 - SE 2016, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : E xam e de processos  de pres tação de contas  de convênios  celebrados 
com  o Com itê Organizador dos  Jogos  Pan-am ericanos ; dos  trabalhos  do órgão 
quanto ao levantam ento fís ico e identificação dos  bens  m óveis  e equipam entos 
adquiridos  pelo CO-RIO por força dos Convênios e do processo de liquidação 
referente ao contrato nº 70/03, firmado com  a em presa de consultoria MI Associates . 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
 
A P ROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Qualidade de Vida - SEQV, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Análise dos  term os  não rem etidos  e suprimentos  de fundos . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
A P ROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Com panhia Municipal de 
Iluminação - RIOLUZ, em  outubro/2007.  
OBJETIVOS : Análise de term os  não rem etidos  e Fundo Fixo de Caixa. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
A P ROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV, em  novembro/2007. 
OBJETIVOS : Verificar procedim entos  adminis trativos  em  relação ao em penham ento 
de despesa e realização de licitações , sis tem a descentralizado de pagamento, ativos 
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patrim oniais , execução de contratos  e pendências  de inspeção anterior. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
 
 
7.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as  Auditorias  Operacionais relativas  ao ano de 2007, des tacam os  as 
seguintes : 
      
040/005454/2006 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas  - SMC, em  agos to/setembro/2006. 
OBJETIVOS : Avaliar o desempenho das  ações  do "Projeto Inclusão Cultural através 
da Orques tra Sinfônica Brasileira - OSB". 
COMENTÁRIO: Houve entendimento diverso do órgão acerca da obrigatoriedade da 
respos ta por ocas ião da rem essa do Relatório, m as m esm o ass im alguns dos 
apontamentos  já es tavam  sendo considerados , devendo os  dem ais  ser adotados  em 
2008. 
DECISÃO O processo foi arquivado na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/004667/2005 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social - FUNDO RIO, em  julho/setem bro/2005. 
OBJETIVOS : Avaliar o desempenho das ações  do Program a Trupe da Criança - Zona 
Sul. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em  Sessão de 12/02/2007. 
 
040/003584/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS , em  m arço/maio/2007. 
OBJETIVOS : Avaliar o desempenho das  ações  do Programa Escola Carioca de 
Em preendedores  Comunitários . 
COMENTÁRIOS : A equipe de inspeção apontou as  imperfeições  e indicou as 
Oportunidades  de Melhoria para a otim ização do desem penho do projeto. 
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
17/09/2007. 
 
040/000737/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  outubro/2006. 
OBJETIVOS : Verificar ou observar: a) a interface entre a SMS (ordenador de 
despesa) e a RioUrbe (gerenciadora e fiscalizadora) durante as  atividades  de 
planejamento e execução das  obras , reformas  e serviços  de m anutenção predial; b) a 
form a de regis tro da dem anda das unidades  descentralizadas e os  procedim entos  e 
critérios  de priorização adotados  para o seu atendim ento; c) o tipo de controle da 
efetividade dos  serviços  e das  obras  realizados . 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 12/11/2007. 
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040/000649/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  m arço/2005. 
OBJETIVOS : Conferir continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2005 com  a 
Inspeção realizada no Program a de Planejam ento Fam iliar da SMS (40/1444/2005 - 
arquivada). 
COMENTÁRIOS : Foram  solicitados  esclarecim entos , adoção de providências , bem 
como m anifes tação acerca das  recom endações  e oportunidades  de melhoria 
ofertadas . 
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência na Sessão de 24/09/2007. 
 
040/000321/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - S MG, em  junho/2006. 
OBJETIVOS : Verificar e acom panhar as  ações  da Vigilância Sanitária relativas  aos 
procedim entos desenvolvidos  na fiscalização em  segm entos  selecionados , conform e 
Plano de Vigilância Sanitária da Cidade do Rio de Janeiro - Ges tão 2005/2008 - 
Resolução SMG "N" nº 706/2005.  
COMENTÁRIOS : Buscou-se es tabelecer orientação quanto às  poss ibilidades  de 
m elhoria da atividade. 
DECISÃO: O processo, após  a diligência, foi arquivado na Sessão de 03/12/2007. 
 
A P ROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em  novem bro/2007. 
OBJETIVOS : E xecução de Monitoram ento de Auditoria Operacional no Program a de 
Hipertensão. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  elaboração. 
 
A P ROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Subsecretaria de Águas 
Municipais  da SMO/SUB AM, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Avaliar a implantação do Programa de Esgotamento Sanitário na AP-5. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  elaboração. 
 
 
7.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as  Vis itas  Técnicas  relativas  ao ano de 2007, des tacamos  as  seguintes : 
      
040/005859/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  novembro/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Dr. Décio 
Am aral Filho, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
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040/005595/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10ª CRE, em  outubro/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005594/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/9ª CRE, em  outubro/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005531/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o PS Manuel de 
Abreu, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005519/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização RIO-URBE, em  janeiro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio da 2ª vis ita, da execução do contrato nº 
153/05, lavrado com  a PADECON Cons truções  Ltda. visando às  obras  e serviços  de 
complementação na Lona Cultural de Jacarepaguá. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação após  a diligência na Sessão de 18/04/2007. 
 
040/005262/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  outubro/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Dr. Alvim ar 
de Carvalho, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005124/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/8ª CRE, em  setembro/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 03/12/2007. 
 
040/005098/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/7ª CRE, em  setembro/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
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escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 03/12/2007. 
 
040/004715/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  setem bro/2007 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Mourão 
Filho, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004556/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/6ª CRE, em  agos to/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 31/10/2007. 
 
040/004534/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  agos to/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Maia 
Bittencourt, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004480/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/5ª CRE, em  agos to/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 12/11/2007. 
 
040/004395/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SUBAM -  Subsecretaria de Águas 
Municipais  da SMO, em  abril/junho/agos to/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  2ª, 3ª e 4ª vis itas , do contrato nº 
07/2006, lavrado com  Cons trutora Colares  Linhares Ltda, visando às  obras de 
requalificação am biental do Arroio Fundo, com  a implantação de Avenida Canal, entre 
as  es tacas  417 + 10,00 à 437 + 10 - Vila Pan-Am ericana - Barra da Tijuca. 
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
28/11/2007. 
 
040/004386/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/março/abril/m aio/2007. 
OBJETIVOS : Acom panhamento, por m eio das  vis itas  14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª, da 
execução do contrato nº 03/05, lavrado com  o Consórcio PAN 2007 (Cons trutoras : 
OAS , Odebrecht e CVS), visando à complementação das  obras  de cons trução do 
Es tádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro - Engenho de Dentro. 
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DECISÃO: O processo foi arquivado em  Sessão de 13/12/2007. 
 
040/004304/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  agos to/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o PS Prof. 
Edgard Magalhães  Gomes , por m eio da verificação dos recursos  hum anos  e 
m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004283/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  julho/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Professor 
Dr. Mário Rodrigues  Cid, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004096/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  julho/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Dr. Raul 
Barroso, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004043/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/abril/julho/setem bro/outubro/novem bro/ 
dezem bro/2007.  
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª 
vis itas , do contrato nº 34/2004, lavrado com  o Consórcio Cidade da Música - 
Cons trutora Andrade Gutierrez e Carioca Chris tiani Nielsen Engenharia, visando às 
obras  de cons trução da fundação, im perm eabilização e supra-es trutura do prédio da 
Cidade da Música - Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/003721/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação – SME/ 3 ª CRE, em  junho/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e às  condições 
gerais  da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/03/2007. 
 
040/003342/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/ 3ª CRE, em  junho/2007. 
OBJETIVOS : Verificar ques tões  relacionadas  à m erenda escola e condições  gerais  da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/09/2007. 
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040/003341/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação -SME/ 4ª CRE, em  junho/2007. 
OBJETIVOS : Verificar ques tões  relacionadas  à m erenda escolar e condições  gerais 
da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/09/2007. 
 
040/003199/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/ 2ª CRE, em  m aio/2007.  
OBJETIVOS : Verificar ques tões relacionadas  à m erenda e condições  gerais da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 17/09/2007. 
 
040/003198/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em  m aio/2007.  
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  à merenda e condições  gerais  da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 03/10/2007. 
 
040/003181/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/ 3ª CRE, em  junho/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  às  pendências  apontadas  na 
Vis ita Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 14/03/2007. 
 
040/003110/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  novem bro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio da 7ª vis ita, da execução do contrato nº 
100/2004, lavrado com  a empresa Delta Cons truções  S/A, visando às  obras  do URB 
Cidade Inhaúm a: reurbanização das  Avenidas  Adhemar Bebiano e Itaoca.  
COMENTÁRIOS : A obra se encontra oficialm ente suspensa desde 22/08/2007. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/003074/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  maio/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o PS Dr. Pedro 
Nava, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/003003/2007 
Vis ita preliminar realizada pela 1ª Inspetoria Geral, em parceria com  a 2ª IGE, no 
Riocentro S.A., em  junho/2007. 
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OBJETIVOS : Verificar se as  obras  es tabelecidas  no Term o de Concessão de Uso nº 
24/2006 es tariam  dentro do cronograma, bem  como obter subs ídios  para futura 
inspeção a ser realizada no Riocentro S.A. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação 
 
040/002866/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização -RIOURBE, em  fevereiro/m aio/julho/2007.  
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  7ª, 8ª e 9ª vis itas , do contrato nº 
151/2003, lavrado com a Racional Engenharia LTDA, visando à concessão de serviço 
público precedida de execução de obra em  imóvel m unicipal para cons trução do 
Centro de Convenções . 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação 
 
040/002820/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO/CGO, em  julho/agos to/2007.  
OBJETIVOS : Acom panhamento, por m eio das  2ª e 3ª visitas , do contrato nº 12/2007, 
lavrado com Sanerio Engenharia Ltda, visando às  obras  do PAN - Implantação da Via 
5 Norte (trecho) e Via 6 (acesso) na Vila Panam ericana - Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002727/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer - S MEL, em  m aio/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o Autódrom o 
Internacional Nélson Piquet. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/11/2007. 
 
040/002668/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, em  m arço/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio da 4ª vis ita, da execução do contrato nº 
169/05, lavrado com  FB Assessoria e Cons truções  Ltda., visando às  obras de 
cons trução da Escola Municipal Jardim  Bangu e quadra poliesportiva.  
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 17/12/2007. 
 
040/002604/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  abril/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em que se encontra o CMS Belizário 
Pena, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002603/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  maio/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o Pos to de 
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Saúde Oswaldo Villela, por m eio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002433/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  fevereiro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio da 5ª vis ita, da execução do contrato nº 
101/04, lavrado com  o Uni Engenharia e Com ércio Ltda. visando às  obras  do URB 
Cidade Fregues ia - Reurbanização do Largo da Fregues ia e Entorno - Jacarepaguá. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/002366/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  abril/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da situação em  que se encontra o PS Dr. 
Henrique Monat, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002117/2004 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio das  22ª e 23ª vis itas , do contrato nº 
125/03, lavrado com o Consórcio Racional - Delta - Recom a, visando à execução das 
obras  de cons trução do Es tádio Olím pico da Cidade do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação 
 
040/002048/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Sir 
Alexander Flem ing, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001973/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/ 5ª CRE, em  m aio/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  às  pendências  apontadas  na 
Vis ita Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/02/2007. 
 
040/001954/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, em 
janeiro/fevereiro/m arço/m aio/julho/agos to/outubro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio das  8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª vis itas , 
da execução do contrato nº 02/2006, lavrado com  o Consórcio - Tecnosolo 
Engenharia e Tecnologia de Solos  e Materiais  S/A. (Em presa Líder) e Damiani, 
visando às  obras  de fundações , es trutura e acabam entos  para im plantação da Arena 
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Multiuso do Parque Olím pico do Rio, na área do Autódrom o Internacional Nelson 
Piquet - Cidade dos  Esportes . 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/001953/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, em  janeiro/fevereiro/abril/maio/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  8ª, 9ª, 10ª e 11ª vis itas , da execução 
do contrato nº 03/2006, lavrado com  Consórcio Parque Aquático PAN 2007 - Sanerio 
Engenharia Ltda. (Em presa Líder), Delta Cons truções  S/A e Midas  Engenharia Ltda, 
visando às  obras  de fundações , es trutura e acabam entos  para implantação do Parque 
Aquático do Parque Olímpico do Rio, na área do Autódrom o Internacional Nelson 
Piquet - Jacarepaguá.  
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/001851/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  m aio/junho/setem bro/2007.  
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  2ª, 3ª e 4ª vis itas , do contrato nº 02/07, 
lavrado com  o Consórcio Engenhão - em presa líder Cons trutora Norberto Odebrecht 
S.A., visando às  obras  de conclusão do Es tádio Olím pico da Cidade do Rio de 
Janeiro. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/001739/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Dr. Eithel 
Pinheiro O. Lima, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001718/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  março/2007. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o CMS Waldyr  
Franco, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001572/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10ª CRE, em  abril/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  às  pendências  apontadas  na 
Vis ita Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/03/2007. 
 
040/001359/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/abril/maio/julho/agos to/2007. 
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OBJETIVOS : Acom panhamento, por m eio das  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª vis itas , da 
execução do contrato nº 192/06, lavrado com  a em presa Oriente Cons trução Civil 
Ltda, visando às  obras  de im plantação do Velódrom o no Parque Olím pico do Rio - 
Autódrom o de Jacarepaguá - Cidade dos  Esportes . 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação 
 
040/001334/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIO-URBE, em  janeiro/fevereiro/abril/maio/julho/agos to/ outubro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5 ª, 6ª e 7ª vis itas , da 
execução do contrato nº 180/06, lavrado com a Tecnosolo Engenharia e Tecnologia 
de Solos  e Materiais S/A, visando às  obras de com plem entação da Arena Multiuso do 
Parque Olím pico do Rio (2ª fase), na área do Autódrom o Internacional Nelson Piquet - 
Cidade dos  Esportes .  
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/001214/2005 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SUBAM -  Subsecretaria de Águas 
Municipais , em  m arço/2007. 
OBJETIVOS : Acom panhamento da aceitação do contrato nº 16/03, lavrado com  a 
cons trutora Budget Ltda., visando à cons trução das  es tações  de tratam ento de esgoto 
e elevatória de esgoto de Vargem  Grande.  
DECISÂO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/05/2007. 
 
040/001203/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em  fevereiro/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  às  pendências  apontadas  na 
Vis ita Técnica anteriormente realizada. 
DECISÃO: Processo foi arquivado na Sessão de 21/03/2007. 
 
040/001202/2006 
Monitoramento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/2ª CRE, em  fevereiro/2006. 
OBJETIVOS : Verificação de ques tões  relacionadas  às  pendências  apontadas  na 
Vis ita Técnica anteriormente realizada. 
DECISÂO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/03/2007. 
 
040/000907/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO/CGO, em  abril/m aio/julho/2007.  
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  3ª, 4ª e 5ª vis itas , do contrato nº 
71/2006, lavrado com  Dratec Engenharia Ltda, visando às  obras  de melhorias  fís icas 
e operacionais  na Av. Em baixador Abelardo Bueno, no trecho entre a Es trada Pedro 
Corrêa e Avenida Salvador Allende, Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
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040/000896/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  julho/setembro/outubro/novem bro/dezem bro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panhamento, por m eio das  13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª vis itas , da 
execução do contrato nº 108/05, lavrado com o Consórcio Cidade da Música 2 
(Cons trutoras : Andrade Gutierrez S.A., Carioca Chris tiani Nielsen Engenharia S.A e 
Técnicas  Eletro Mecânicas  Telem S.A.), visando às  obras  de complementação da 
cons trução do prédio da Cidade da Música - Av. Ayr ton Senna s /nº - Barra da Tijuca.  
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/000896/2006 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/abril/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio das  10ª, 11ª e12ª vis itas , do contrato nº 
108/05, lavrado com  o Consórcio Cidade da Mús ica 2 (Cons trutoras : Andrade 
Gutierrez S.A, Carioca Chris tiani Nielsen Engenharia S.A e Técnicas  Eletro 
Mecânicas  Telem  S.A), visando às  obras  de com plem entação da cons trução do 
prédio da Cidade da Mús ica - Av. Ayrton Senna s /nº - Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/000811/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO/CGO, em  abril/m aio/julho/agos to/2007. 
OBJETIVOS : Acom panhamento, por meio das  3ª, 4ª, 5ª e 6ª vis itas , do contrato nº 
58/2006, lavrado com  Cons trutora Metropolitana S/A, visando às  obras de 
recuperação das  ruas  do entorno do Es tádio Olímpico João Havelange, no bairro do 
Engenho de Dentro. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação 
 
040/000609/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO/CGO, em  abril/m aio/julho/agos to/2007. 
OBJETIVOS : Acom panhamento, por meio das  3ª, 4ª, 5ª e 6ª vis itas , do contrato nº 
56/2006, lavrado com  MIRAK S/A, visando às  obras de implantação de drenagem  e 
recuperação da Rua Henrique Scheidt para os  Jogos  Pan-americanos  - Engenho de 
Dentro. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/000396/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SUBAM -  Subsecretaria de Águas 
Municipais  da SMO, em  abril/junho/agos to/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  2ª, 3ª e 4ª vis itas , do contrato nº 
15/2006, lavrado com  Premag Sis temas  de Cons truções Ltda., visando às  obras  para 
controle de enchentes  nas  Avenidas  Salvador Allende, Abelardo Bueno e Rua 
Igarapé-Açu, s ituadas  no entorno da área des tinada ao PAN 2007, com  implantação 
de travess ias  nos  rios  Caçam bé e Pavuninha - Barra da Tijuca. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
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040/000390/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/abril/maio/julho/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª vis itas técnicas , da 
execução do contrato nº 183/06, lavrado com  o Consórcio Sanerio-Delta-Midas , 
visando às  obras  de com plem entação do Parque Aquático do Parque Olím pico do 
Rio, na área do Autódrom o Internacional Nelson Piquet - Cidade dos  Esportes . 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  tram itação. 
 
040/000376/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  janeiro/fevereiro/março/m aio/setem bro/2007. 
OBJETIVOS : Acom panham ento, por m eio das  2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª vis itas técnicas , da 
execução do contrato nº 172/06, lavrado com  o Consórcio Engenhão - em presa líder 
Cons trutora Norberto Odebrecht S.A. e Cons trutora OAS Ltda., visando às  obras de 
complementação de acabam entos  e urbanização intram uros no Es tádio Olímpico 
João Havelange (2ª fase). 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório em  elaboração. 
 
040/000327/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  novembro/2006. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Professor 
Masao Goto, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais . 
DECISÃO: Processo em  tram itação após  diligência na Sessão 21/03/2007. 
 
040/000312/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  novembro/2006. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o PS Professor 
Atha yde J. da Fonseca, por m eio da verificação dos  recursos  hum anos  e materiais . 
DECISÃO: Processo em  tram itação após  diligência na Sessão 28/02/2007. 
 
040/000267/2007 
Vis ita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em  outubro/2006. 
OBJETIVOS : Traçar um  diagnós tico da s ituação em  que se encontra o UACPS Padre 
Miguel, por meio da verificação dos  recursos  humanos  e m ateriais .  
DECISÃO: Pela rem essa de cópia do Relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão 
07/03/2007. 
 
A P ROCESSAR 
Vis ita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras  e 
Serviços  Públicos  - SMO/CGO, em  dezem bro/2007.  
OBJETIVOS : Acom panham ento, por meio da 1ª vis ita, da execução do contrato nº 
26/07, lavrado com  a empresa Sanerio Engenharia Ltda, visando às  obras de 
duplicação e recuperação da Av. Ayrton Senna (trecho), cons trução de ponte sobre o 
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Arroio Fundo e execução de passarela, em  frente à Vila Panamericana, na Barra da 
Tijuca.  
 
 
7.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

Dentre as  Inspeções  Especiais  e Extraordinárias relativas  ao ano de 2007, 
des tacam os  as  seguintes : 
      
CMR/007933/2005 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação RIOZOO, em  
janeiro/2006. 
OBJETIVOS : Atender a solicitação form ulada pelo Exm o. Sr. Vereador Edson Santos 
para avaliar o convênio firm ado entre a Prefeitura e o Criadouro Tropicus . 
OBSERVAÇ ÃO: Atra vés  do Ofício TCM/GP A/SES /016/00638/2007, de 14.03.07 foi 
encam inhado o Relatório elaborado pela 6ª IGE. 
 
040/005781/2004 
Inspeção Especial realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF, em  setem bro/2004. 
OBJETIVOS : Verificar a ins talação/conservação de sanitários  públicos  do Município 
do RJ, conform e cronograma pactuado através  dos  Termos  de Concessão de Serviço 
Público nºs  578, 579 e 580, celebrados  entre a SMF e os  Consórcios Cemusa e 
Adshel. 
COMENTÁRIOS : Sugerida nova diligência, sendo solicitados  esclarecim entos : a) se 
houve subcontratação e/ou terceirização por parte de algum a das  empresas , juntando 
docum entação comprobatória; b) se o cronogram a de repasse foi integralm ente 
cumprido, com  a juntada dos  pagam entos  efetuados ; c) quanto aos  valores  recolhidos 
ou pagos  ao município nos  anos  de 2005 e 2006; d) m anifes tação form al da CEDAE 
que com prove indisponibilidade para efetuar ligações  de água e esgoto; e) 
dem ons trativo de fornecim ento de sanitários  m óveis  em  2006. 
DECISÃO: Foi determ inada uma verificação “in loco”, após  o processo retornar da 
diligência deliberada na Sessão de 17/09/2007. 
 
040/004394/2007 
Inspeção Especial realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na RIOFILME, em  junho/2007. 
OBJETIVOS : Apurar em  que es tágio se encontra a produção do longa-metragem 
"Chatô - O Rei do Brasil", bem  como as  pendências , pagam entos  liberados  e as 
responsabilidades  por eventuais  irregularidades  encontradas . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 05/12/2007. 
 
040/003424/2006 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS , em  julho/2006. 
OBJETIVOS : Atender a solicitação da 5ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital 
acerca de inform ações  sobre contratos  firm ados  através  da SMAS e diversas 
empresas  fornecedoras  de gêneros  alimentícios . 
OBSERVAÇ ÃO: Através  dos  Ofícios  TCM/GPA/SCP/00022/2007 e 
TCM/GP A/SCP/00021/2007, ambos  de 31.08.2006, foram  encaminhadas  as 
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inform ações . 
 
040/002685/2007 
Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, janeiro/2007. 
OBJETIVOS : Atender aos  requerimentos  form ulados  pelos  Exm os . Srs . Vereadores 
Carlos  Eduardo e Andréa Gouvêia Vieira relacionados  ao gerenciam ento dos  recursos 
hum anos  sob responsabilidade da SMS. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 28/08/2007. 
 
040/001518/2007 
Inspeção Especial realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Em presa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em  julho/2007. 
OBJETIVOS : Atender a solicitação da Exma. Sra. Vereadora Andréia Gouvêa Vieira 
para verificar a execução das obras  de cons trução do Centro Municipal de Saúde 
Nagib Jorge Farah. 
COMENTÁRIOS : A 2ª IGE  cons tatou que não houve superposição das  obras 
(contratos  dis tintos ), nem  es tá havendo funcionamento precário do pos to, m as 
ocorrendo a subutilização dos  espaços  exis tentes  em  função da cessão de diversas 
salas  a SMAS , o que poderá prejudicar a operação da unidade de saúde. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 03/12/2007. 
 
040/000613/2007 
Inspeção Especial realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas  - SMC, em  novembro/2006. 
OBJETIVOS : Atender a solicitação da Exm a. Sra. Vereadora Aspás ia Cam argo para 
inves tigar os m ecanism os ins titucionais  de preservação e defesa do patrim ônio 
his tórico e cultural da Cidade do Rio de Janeiro. Foram  apuradas  tam bém  duas 
m atérias  publicadas  no Jornal "O Globo", relativas  aos  furtos  ocorridos  no Centro 
Cultural Hélio Oiticica e no Chafariz das  Saracuras na Pça. General Osório, em 
24/10/2006 e 17/11/2006, respectivamente. 
COMENTÁRIOS : A equipe cons tatou deficiência no que tange à conservação, 
m anutenção e segurança do Patrim ônio His tórico - Artís tico - Cultural do Município. 
DECISÃO: O processo, após  a diligência, foi arquivado na Sessão de 28/11/2007. 
 
A P ROCESSAR 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS , em  novem bro/dezembro/2007. 
OBJETIVOS : E xecução do Program a de Inclusão de Jovens  no Município do Rio de 
Janeiro - PRÓ-JOVE M, consoante os  ques tionam entos  levantados  no Ofício GVAGV 
nº 188/2007, de 01/10/2007, da Exm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira. 
OBSERVAÇ ÃO: Relatório de Inspeção em  elaboração. 
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7.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

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

 

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

 

 

A rem essa dos  editais  foi regulam entada pela Deliberação nº 127 de 10 de junho de 
1999: 

 

 

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

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

 

Nes te item , es tá apresentada a quantidade, por órgão, de processos  relativos  a 
editais analisados pela SCE e que foram  à Plenário no período de janeiro a dezem bro 
de 2007. 
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Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Editais analisados por Órgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMH
17%

RIOURBE
19%

SUBAM -SMO
14%

COMLURB
9%

SMS
12%

SMF
7%

SMO
7%

Outros
15%



TCMRJ – T ribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

68 
 
 

Apresentamos  a seguir exem plos  de processos  relativos a editais  de concorrência 
que foram  analisados  nes te ano pelo Plenário: 
      
040/002246/2006 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2006 da SMS. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de higiene hospitalar em  diversas  unidades  de 
saúde.  
COMENTÁRIOS : Tendo sido submetido ao Plenário após  análise da 7ª IGE, a SMS 
prom oveu a diminuição do valor es tim ado da licitação de R$ 29.401.650,96, para R$ 
26.387.927,40, totalizando um a redução de R$ 3.013.723,56. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com  recomendação na Sessão de 19/03/2007. 
 
040/000805/2007 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2007 da CET-RIO. 
OBJETO: Pres tação de serviços  de engenharia para fiscalização de excesso de 
velocidade e monitoram ento de tráfego nas  vias  da cidade do Rio de Janeiro, através 
da utilização de equipamentos  es táticos  e OCR, em  2 lotes .  
COMENTÁRIOS : Tendo s ido subm etido ao Plenário após  análise da 7ª IGE, a CET-
RIO prom oveu a diminuição do valor es tim ado da licitação de R$ 32.656.887,12, para 
R$ 31.588.711,44, totalizando um a redução de R$ 1.068.175,68. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/04/2007. 
 
 

7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES 

7.7.1. DENÚNCIAS 

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

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

Foram  es tas  as  denúncias  analisadas  por es te Tribunal, no ano de 2007: 
      
040/003414/2007 
ASSUNTO: Denúncia da empresa TX - Com ércio de Produtos  Médicos  Ltda. 
requerendo a suspensão do procedim ento licitatório e avaliação da pretensão de 
continuar participando do certam e, em  razão de sua inabilitação pela Com issão de 
Licitação, por ter apresentado a docum entação para pré-qualificação fora do prazo 
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referente à Tom ada de Preços  nº 18/07 da RIOURBE. 
COMENTÁRIOS : Acolhida a denúncia com o um a representação por se adequar o 
tem a ao inciso XIII do artigo 3º da Lei nº 289/81, a 2ª IGE, após  análise das  cópias 
dos  recursos  e das  atas  de julgamento dos  recursos , sugeriu o arquivam ento do 
processo com  comunicação à interessada, tendo em  vis ta ser a denúncia 
improcedente uma vez que não foram  com provados  os  fatos  denunciados . 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/002605/2007 
ASSUNTO: Denúncia encam inhada pela empresa Dixtal Biom édica Indús tria e 
Com ércio Ltda. (DIXTAL) contra a SMS acerca da decisão da 3ª Comissão 
Permanente de Licitação que habilitou a propos ta da empresa GE Health Care do 
Brasil Comércio e Serviços  para Equipam entos  Médicos  Hospitalares  ltda.(GE). 
DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no m érito, por sua im procedência 
por não terem  s ido comprovadas  as  alegações da interessada – Sessão de 
29/10/2007. 
 
 
7.7.2. REPRESENTAÇÕES 

040/005715/2007 
REPRESENTANTE: Ino valuz  Ges tora de Iluminação Urbana Ltda. 
REPRESENTADA: Com panhia Municipal de Iluminação Ltda - RIOLUZ. 
ASSUNTO: A autora contes ta sua inabilitação na Tom ada de Preços  nº 36, alegando 
ter cum prido todas  as  formalidades  previs tas  no edital. 
DECISÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005600/2007 
REPRESENTANTE: Tri vale Adm inis tração Ltda. 
REPRESENTADA: Município do Rio de Janeiro - Ins tituto de Previdência do Município 
do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
ASSUNTO: O autor requer providências  do Tribunal no que tange à solicitação da 
correção de item  do edital na m odalidade Pregão Presencial nº 04/2007, descrita no 
corpo da Representação. 
COMENTÁRIOS : A 1ª IGE, cons iderando os  princípios  do contraditório e da ampla 
defesa, sugeriu a rem essa de cópia do processo ao PREVI-RIO, para pronunciam ento 
a respeito das  alegações  cons tantes  da peça inicial. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 03/12/2007. 
 
040/005588/2007 
REPRESENTANTE: Em presa Orbi Software. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
ASSUNTO: Requer que o Tribunal solicite à SMF inform ações  a respeito do 
acolhim ento ou da rejeição da representação relativa à Tom ada de Preços   nº 
01/2007, cujo objeto era a pres tação de serviços  de consultoria técnica para 
desenvolvimento e im plantação do s is tema de inteligência fiscal. 
COMENTÁRIOS : A 1ª IGE, cons iderando os  princípios  do contraditório e da ampla 
defesa, sugeriu a rem essa de cópia do processo à SMF, para pronunciamento a 
respeito das  alegações  da Representante. 
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DECISÃO: Pela rem essa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
19/12/2007. 
 
040/005508/2007 
REPRESENTANTE: E xm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira. 
REPRESENTADA: Pró-Jovem  - Program a Nacional de Inclusão de Jovens  no 
Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : A 3ª IGE sugeriu que os  elementos  da Representação fossem 
incluídos /observados  na Inspeção Extraordinária que ocorria na SMAS  - Secretaria 
Municipal de Desenvolvim ento Social. 
OBSERVAÇ ÃO: Atra vés  do Ofício TCM/GP A/SCP/00498/2007, foi encaminhada 
cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004852/2007 
REPRESENTANTE: Odonto Em presa Convênios  Dentários  Ltda. 
REPRESENTADA: Em presa Municipal de Vigilância S/A - Guarda Municipal. 
ASSUNTO: O autor solicita a reformulação do Edital do Pregão Presencial nº PR-
022/07, de m odo a permitir o fracionamento do objeto em  lotes  dis tintos de 
assis tência m édica e odontológica, possibilitando ass im  a participação de empresas 
de ass is tência exclus ivamente odontológica. 
COMENTÁRIOS : A 1ª IGE, cons iderando os  princípios  do contraditório e da ampla 
defesa, sugeriu a rem essa de cópia do processo à EMV para pronunciam ento a 
respeito das  alegações  cons tantes  da peça inicial. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 26/11/2007. 
 
040/003997/2007 
REPRESENTANTE: E xm o. Sr. Vereador Adilson Pires . 
REPRESENTADA: S MS e MEDIC AL COOP - Cooperativa de Ass is tência Médica 
Ltda. 
ASSUNTO: Narrativa, efetuada pela 4ª IGE, referente à atos da cooperativa, 
responsável pela contratação dos  profiss ionais  terceirizados  que trabalham  no Pos to 
Médico Dr. Rodolfo Perissé. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/001556/2006 
REPRESENTANTE: Consórcio JCDecaux do Bras il Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
ASSUNTO: Representação interpos ta em  face do ocorrido no procedim ento licitatório 
referente à Concorrência nº 05/1998, que tratou da concessão de conservação de 
m obiliário urbano. 
DECISÃO: Pelo conhecim ento da representação e, no m érito, por sua im procedência, 
tendo em  vis ta a ausência de com provação das  alegações do interessado - Sessão 
de 08/08/2007. 
 
040/000141/2007 
REPRESENTANTE: Cooperativa de Policiais  Militares  - COOPM. 
REPRESENTADA: Secretaria municipal de Educação - SME. 
ASSUNTO: Processo Licitatório na m odalidade Pregão Presencial de nº 29/06. 
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OBSERVAÇ ÃO: Na análise do retorno da diligência, a 3ª IGE detectou que a 
jurisdicionada não juntou os  docum entos  solicitados .  
DECISÃO: O processo foi m antido em  diligência em  Sessão de 13/08/2007. 
 

7.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

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

(...) 

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

(...) 

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

Nes te ano des tacaram -se as seguintes  solicitações da Câm ara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
040/005921/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de  
certidões de inteiro teor do processo nº 40/0317/2005, que trata da denúncia ofertada 
pelo Conselho Dis trital de Saúde da AP5.III contra a SMS acerca de irregularidades 
apontadas  na locação de im óveis  para utilização no Program a Saúde da Fam ília. 
COMENTÁRIOS : A 4 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00033/2007, de 26.01.2007.  
 
040/005504/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Cris tiane Bras il, de 
inform ações  acerca de Inspeções  realizadas  no Program a Rio Dignidade da 
Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI e no Abrigo Cris to Redentor. 
COMENTÁRIOS : A 3 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00020/2007, de 17.01.2007.  
 
040/005374/2007 
ASSUNTO: Encam inham ento, por parte do Exmos . Srs . Vereadores Luiz Antonio 
Guaraná e Andréa Gouvêa Vieira, de cópia de inteiro teor do relatório de conclusão 
dos  trabalhos  da Comissão Parlam entar de Inquérito - CPI, ins tituída pela Resolução 
nº 1048/2006, com  o objetivo de apurar supos tas  irregularidades no uso dos  recursos 
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públicos  do Fundo Municipal dos  Direitos  da Criança e do Adolescente - FMDCA e do 
Fundo Municipal de Ass is tência Social - FMAS. 
COMENTÁRIOS : A 3ª Inspetoria Geral e a Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento procederam  às  anotações  pertinentes , a fim  de que as  m esm as 
possam  ser observadas  em  futuras  inspeções . 
 
040/005220/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exm a. Sra. Vereadora Dra. Lucinha (Relatora da 
CPI ins tituída pela Resolução nº 1054/2007), de cópia de inteiro teor do processo 
adm inis trativo nº 040/001616/2007, objetivando apurar denúncia de irregularidades 
em  contratos  firmados  pela Com lurb. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00469/2007, de 29.10.2007. 
 
040/005197/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Dr. Jairinho (Pres idente da 
CPI ins tituída pela Resolução nº 1054/2007), de cópia da respos ta da Comlurb 
referente aos  Relatórios  de Vis itas  Técnicas  realizadas  pela 6ª IGE, nos  períodos  de 
15/08 a 16/12/05 e 02 a 26/06/06. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00457/2007, de 25/10/2007. 
 
040/005027/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra.. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, 
de realização de Inspeção Extraordinária na execução do Pró-Jovem  - Program a 
Nacional de Inclusão de Jovens  no Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : A 3 ª Inspetoria Geral indicou os  funcionários  para procederem  aos 
trabalhos . 
DECISÃO: A realização da Inspeção Extraordinária foi aprovada em  Sessão de 
29.10.2007. 
 
040/004646/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
realização de Inspeção Extraordinária em  contrato celebrado pela SMEL: projeto 
"Cidade da Criança é show com  o Tio Carlos " (15/000506/2007). 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/004373/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
cópia do relatório da inspeção realizada no PREVI-RIO abrangendo o FUNPREVI e o 
FASS , processo nº 40/002990/2007. 
COMENTÁRIOS : A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
inform ações , tendo s ido rem etida cópia do Relatório, por m eio do Ofício nº 
TCM/GP A/SCP/00391/2007, de 18.09.2007. 
 
040/004372/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
que, na próxim a inspeção ordinária a ser realizada junto ao Ins tituto de Previdência e 
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Ass is tência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, seja examinado o contrato 
nº 55/2006, celebrado com a empresa Sparch Equipamentos  Organizacionais  Ltda., 
tendo por objeto a aquisição de arquivos  des lizantes . 
COMENTÁRIOS : A 1ª Inspetoria Geral foi encarregada de proceder a análise na 
próxim a inspeção ordinária a ser realizada no âm bito do PREVI-RIO, tendo as 
inform ações  sido rem etidas  por m eio do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00402/2007, de 
24.09.2007. 
 
040/003998/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
certidão de inteiro teor do processo 40/002168/2005 da Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS , relativo à im plantação do Centro de Segurança Alimentar. 
COMENTÁRIOS : A 3 ª Inspetoria Geral forneceu as  peças  solicitadas , tendo sido 
remetido por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP00363/2007, de 04.09.2007. 
 
040/003288/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Luiz Antônio Guaraná, de 
inform ações  acerca de inspeções  realizadas nos  projetos vinculados ao FMAS e 
FMDC A. 
COMENTÁRIOS : A 3ª Inspetoria Geral e a Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento forneceram  as  informações  e cópia dos  Relatórios , tendo sido 
remetidos  por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00300/2007, de 27.07.2007. 
 
040/003033/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Cris tiane Bras il, de 
inform ação acerca da exis tência de convênios  objetivando qualquer tipo de atividade 
fís ica para idosos , bem  com o cópia desses  ins trumentos  com  a indicação da 
qualificação dos  profissionais  contratados  e os  locais  de trabalho. 
COMENTÁRIOS : A 2ª Inspetoria Geral forneceu os  documentos , tendo s ido informado 
por meio do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00340/2007, de 17.08.2007, que as  indicações 
seriam  colhidas  por ocas ião da inspeção na Secretaria Especial de Qualidade de Vida 
previs ta para novembro de 2007. 
 
040/002709/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte Exm o. Sr. Vereador Dr. Jairinho (Pres idente da 
Com issão Parlam entar de Inquérito ins tituída pela Resolução nº 1.054/2007), de 
realização de inspeção extraordinária e de rem essa do processo relativo ao contrato 
nº 084/2006, celebrado entre a Com lurb e a em presa Ouro Verde Transporte e 
Locação Ltda. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00252/2007, de 26.06.2007. 
 
040/002618/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Luiz Antonio Guaraná, de 
cópia de inteiro teor dos  seguintes  processos : 40/7102/2002, 40/0684/2002, 
40/7140/2002 e 40/6630/2004, todos  da Secretaria Municipal de Desenvolvim ento 
Social - SMAS . 
COMENTÁRIOS : A 3 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
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por meios  do Ofício nº TC M/GP A/PRES/0251/2007, de 26/06/2007. 
 
040/002617/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Luiz Antonio Guaraná, de 
inform ações  acerca dos  convênios  referentes a execução de obras  de cons trução e 
reforma predial, com recursos  do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, que cons tam  dos  processos  adm inis trativos  08/012313/2001, 
08/011555/2001. 
COMENTÁRIOS : A 3 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/PRES/0253/2007, de 26.06.2007. 
 
040/002616/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Luiz Antônio Guaraná, 
acerca das  medidas  adotadas  em  relação aos  pagam entos  sem  em penho da SMAS , 
conform e declarado pelo Exm o. Sr. Secretário perante a Com issão, em  audiência 
pública realizada no dia 15 de maio de 2007. 
COMENTÁRIOS : A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
inform ações , sendo rem etidas  por m eio do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00248/2007, de 
25.06.2007. 
 
040/002285/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de 
encam inhamento de cópia do contrato firm ado entre a RIOTUR e a Liesa - Liga 
Independente das  Escolas  de Sam ba do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : A 1ª Inspetoria Geral forneceu os  docum entos , tendo s ido remetido 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00193/2007, de 17.05.2007. 
 
040/002053/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Jorge Felippe (Comissão de 
Finanças , Orçam ento e Fiscalização Financeira da Câm ara Municipal do Rio de 
Janeiro) de inform ações  sobre a ins tituição da contribuição para o cus teio dos 
serviços  de ilum inação pública - COSIP. 
DECISÃO: O processo foi apreciado na Sessão de 04.06.2007. 
 
040/001903/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Luiz Antonio Guaraná, de 
des ignação de técnico para dar suporte aos  trabalhos  da Com issão Parlam entar de 
Inquérito que inves tiga supos tas  irregularidades  no Fundo Municipal de Ass is tência 
Social - FMAS e do Fundo Municipal dos  Direitos  da Criança e do Adolescente. 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício nº TCM/GPA/PRES/0173/2007, de 03/05/2007, foi 
indicado Técnico de Controle Externo da 3ª IGE . 
 
040/001618/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de 
inform ações  acerca de contratos efetuados e/ou efetivados  no período de 01 de 
m arço de 2006 até m arço de 2007. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/PRES/00172/2007, de 02.05.2007. 
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040/001616/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte dos  Exm os . Srs . Vereadores  Dr. Jairinho e Lucinha, 
de des ignação de dois  técnicos  para dar suporte aos  trabalhos  da Comissão 
Parlam entar de Inquérito ins tituída pela Resolução nº 1054/2007. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do Ofício nº TCM/GP A/PRES/00148, de 17.04.2007, foram 
indicados  os  Técnicos  de Controle Externo da 6ª IGE . 
 
040/001605/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Rogério Bittar, de envio de 
relatório apontando irregularidades  que teriam  s ido citadas  no documento referente à 
inspeção especial realizada para apuração de denúncias  sobre o FINCON. 
COMENTÁRIOS : A 1 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00153/2007, de 19.04.2007. 
 
040/001531/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Dr. Jairinho, acerca da 
exis tência de processo prorrogando o contrato de concessão da Santa Casa de 
Misericórdia e, em  caso pos itivo, indicar o dispositivo legal que alicerça o ato, bem 
como o envio de cópia de inteiro teor do processo que regulam enta a referida 
prorrogação. 
OBSERVAÇ ÃO: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações , tendo s ido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00146/2007, de 12.04.2007. 
 
040/001518/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exm a. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
inspeção na execução das  obras  de cons trução do Centro Municipal de Saúde Nagib 
Jorge Farah. 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício TCM/GP A/SES/E /032/00075/2007, de 
21.05.2007, foi com unicada à Câm ara Municipal a aprovação da realização de 
Inspeção Especial. 
 
040/001373/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm a. Sra. Vereadora Cris tiane Bras il, de  
des ignação de técnico para funcionar com o consultor na Comissão Parlam entar de 
Inquérito, que tem  por objetivo "Apurar denúncias  form uladas  pelo Relatório de 
verificação in loco no Centro de Prom oção Social Abrigo Cris to Redentor - Secretaria 
Municipal de Desenvolvim ento Social - SMAS , do Tribunal de Contas  do Município". 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00113/2007, de 26.03.2007, foi 
indicado Técnico de Controle Externo da 3ª IGE .  
 
040/001207/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exm o. Sr. Vereador Rubens  Andrade, de cópia 
do processo adm inis trativo referente à pres tações  de contas do Com itê Organizador 
dos  XV Jogos  Pan-am ericanos . 
COMENTÁRIOS : A 4 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/SCP/00183/2007, de 10.05.2007. 



TCMRJ – T ribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

76 
 
 

 
040/000822/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de 
inform ações  acerca de operações  realizadas  pela CET RIO. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/PRES/00059, de 26.02.2007. 
 
040/000821/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de cópias  do 
inteiro teor do processo adm inis trativo nº 03/200284/1996, concorrência pública nº 
03/1996 e contrato nº 39/1996. 
COMENTÁRIOS : A 6 ª Inspetoria Geral forneceu as  inform ações , tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TC M/GP A/PRES/00060/2007, de 26.02.2007. 
 
 

7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Minis tério Público pode requis itar ao Tribunal de Contas  inform ações  necessárias 
para a devida ins trução de inquéritos  civis . 

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

 
      
040/006365/2002 
ASSUNTO: Solicitações , por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania do 10º 
Centro Regional, acerca dos processos de nºs  40/0600/2003, 40/6955/2002 e 
40/2184/2002. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  dos  ofícios  nºs  TCM/GP A/SCP/00058/2007, de 26.02.2007 
e TCM/GP A/SCP/00110/2007, de 22.03.2007, foram  encam inhadas  cópias das 
inform ações  apresentadas  pela 3ª IGE. 
 
040/006247/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva - 
Cidadania, para realização de auditoria na execução dos  contratos  firm ados  entre as 
empresas Central Bras ileira de Alim entos , Milano Brasil Ltda., Hema Gêneros 
Alim entícios Ltda. e Marpol Dis tribuidora de Cereais  Ltda. e a Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00022/2007, de 17.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/006004/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da exis tência de procedimentos  ins taurados  no Tribunal para 
apuração de irregularidades  nos  contratos  firmados  entre a Secretaria Municipal de 
Educação - SME e a Aliforte Alim entos  Ltda. 
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COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00531/2007, de 19.12.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/006002/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania, de cópia 
das  ins truções  técnicas  e votos  eventualm ente prolatados  no processo nº 
40/4270/2005. 
COMENTÁRIOS : Através  do ofício nº TCM/GP A/SCP/536/2007, de 21.12.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/005914/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  sobre matéria tratada no processo nº 40/3020/2002. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00057/2007, de 23.02 2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005623/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  acerca da realização de inspeção na Secretaria Municipal de 
Adm inis tração, no período de 2001 a 2006, encam inhando, em  caso afirm ativo, cópia 
da manifes tação do corpo ins trutivo e dos  votos  acaso proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00031/2007, de 23.01.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pelas  1ª e 5ª IGEs . 
 
040/005596/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  e cópia do “Relatório de Auditoria nº 691, realizada pelo DENASUS na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente a repasses  às unidades GMAR e GSE, do 
Corpo de Bom beiros  Militar do Es tado do Rio de Janeiro". 

COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00518/2007, de 06.12.2007, foi 
inform ado que não há processo em curso ou arquivado no âmbito des ta Corte de 
Contas , versando sobre a matéria. 

 
040/005566/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de cópia integral do processo nº 40/4726/2002, que tem  por objeto o contrato nº 
19/2002, celebrado entre a Secretaria Municipal de Esportes  e Lazer e a empresa 
Centauro Vigilância e Segurança Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00507/2007, de 30.11.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005565/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva - 
Cidadania, de cópia do processo nº 40/1312/2000. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00511/2007, de 04.12.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
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040/005564/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de cópia dos  relatórios  do corpo ins trutivo e dos  votos  acaso prolatados  nos 
processos  40/1672/05, 40/5806/05, 40/5810/05, 40/0218/06, 40/3150/06, 40/3798/06 
e 40/4310/06. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00506/2007, de 30.11.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/005563/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de informações sobre contrato nº 045/2007, celebrado entre a Secretaria de Esportes 
e Lazer e a em presa Bloom  Entretenimento e Comunicação. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00510/2007, de 04.12.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005560/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da exis tência de processos  relativos  a supos tos  repasses 
irregulares  de recursos  do FUNDEF à Em presa Municipal de Vigilância - Guarda 
Municipal, tendo por objeto a Ronda Escolar. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00508/2007, de 30/11/2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pela 3ª IGE e pela CAD. 
 
040/005427/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República do Es tado do Rio de 
Janeiro, de cópia do Relatório de Auditoria Operacional realizada no Program a 
Municipal de Tuberculose. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00499/2007, de 26.11.2007, foi 
encam inhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
040/005228/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia do processo nº 40/001132/2002, que tem  por objeto Inspeção 
Ordinária realizada no Program a de Erradicação do Aedes  Aegypti. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00500/2007, de 26.11.2007, foi 
encam inhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
040/005227/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva, de 
cópia das análises do corpo técnico e dos votos  acaso proferidos , ao apreciar as 
contratações firm adas  entre a organização VIVA RIO e o Município do Rio de Janeiro, 
por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Em prego. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0490/2007, de 13.11.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/005226/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
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inform ações  sobre a apreciação dos  procedim entos  adm inis trativos  nºs 
05/001720/2003 e 05/005.230/2003, e de cópia da m anifes tação do corpo ins trutivo e 
votos  acaso proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00480/2007, de 09.11.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/005029/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Assessoria de Feitos  de Atribuição Originária 
Crim inal do Minis tério Público Es tadual do Rio de Janeiro, de inform ações  acerca das 
contas  da SMS relativas  aos  exercícios  de 2001 a 2004. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00466/2007, de 29.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005025/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da com plem entação das diligências  relacionadas no relatório 
cons tante do processo 40/3424/2006, bem  com o do envio de cópia integral do 
referido relatório e do anexo 1. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00443/2007, de 16.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/005022/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da análise dos  convênios  entre a Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social e organizações  não governam entais  em razão do Programa Pró-
Jovem  - Program a Nacional de Inclusão de Jovens  no Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00465/2007, de 29.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/005021/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ação se foi analisado o convênio celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Ass is tência Social - SMAS  e a Sociedade de Assis tência Social Novo Horizonte. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00453/2007, de 25.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/005020/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania - Capital, de inform ações  acerca de convênios  firm ados  entre o Município 
do Rio de Janeiro, por interm édio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
Merkal Alim entos  Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00468/2007, de 29.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005012/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital  
de inform ações sobre apreciação da legalidade dos  Decretos Municipais  (RJ) nºs . 
16.406/1997, 16.581/1998, 19.810/2001 e 25.240/2005. 
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COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00481/2007, de 09/11/2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005003/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de informações  acerca da apreciação de convênios  celebrados  entre a Secretaria 
Municipal de Ass is tência Social - SMAS e a Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro, 
encam inhando-se os  relatórios  do corpo ins trutivo e dos  votos  acaso proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00456/2007, de 25.10.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004782/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  acerca do convênio celebrado entre o Município do Rio de 
Janeiro e o CIESZO. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00201/2007, de 18.05.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/004749/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia dos  relatórios  do corpo técnico, bem  com o dos  votos  proferidos 
nos  processos  nºs . 40/3282/1999, 40/7888/1999 e 40/0455/2000.  
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00073/2007, de 12.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004749/2004 
ASSUNTO: Solicitações , por parte da 1ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva, de 
inform ações  sobre contratos  firmados  entre a Secretaria Municipal de Ass is tência 
Social - SMAS  e as  firm as  Kraft Alim entos  e Merkal Alim entos  Ltda. para entrega de 
alim entos  e, tam bém , acerca de poss ível superfaturam ento de preços . 
COMENTÁRIOS : Através  dos  ofícios  nº TCM/GP A/SCP/00299/2007, de 26.07.2007 e 
TCM/GP A/SCP/00383/2007, de 17.09.2007, foram  encaminhadas  cópias  da 
inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004530/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de informações  acerca da apreciação de convênios  celebrados  entre a Secretaria 
Municipal de Educação - SME  e o Lions  Clube do Rio de Janeiro - Ilha do Governador 
no período entre 2004 e o presente, bem  como do envio dos  relatórios do corpo 
ins trutivo e dos  votos  eventualm ente proferidos  acerca do tem a. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00404/2007, de 26.09.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004466/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Minis tério Público Federal através da 
Procuradoria da República no Es tado do Rio de Janeiro, de inform ações  acerca de 
relatório com  dados  relevantes  a respeito do his tórico do FUNDEF e do FUNDEB. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00412/2007, de 01.10.2007, foi 
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encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pela CAD. 
 
040/004351/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  sobre análise de convênios  realizados  entre o Município do Rio de 
Janeiro, através  da Secretaria Municipal de Assis tência Social - SMAS, e a OMEP  
Brasil RJ-Rio e encam inham ento, em  caso pos itivo, de cópia do relatório conclus ivo. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00407/2007, de 28.09.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004312/2001 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia da manifes tação do corpo ins trutivo no processo nº 
40/9043/1999- SMTE. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0275/2007, de 12.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004312/2001 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações  sobre a decisão final no processo nº 40/9043/1999. 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0145/2007, de 11.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004144/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  acerca dos  contratos  da Cooperativa Múltipla de Pres tação de Serviços 
Ltda. (COOMPS) com  as  Federações  de Esporte que, por sua vez, celebraram 
Convênios  com  o Município através  da Secretaria Municipal de Esportes  e Lazer. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00409/2007, de 28.08.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/004047/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  sobre a apreciação da contratação da ONG Rio Voluntário 
pela Secretaria Municipal do Trabalho e Em prego, nos  últim os  5 (cinco) anos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0369/2007, de 06.09.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003969/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania, de cópia 
do relatório do corpo ins trutivo relativo ao processo nº 40/3533/2003. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0055/2007, de 16.02.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003865/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Minis tério Público Federal, de inform ações  sobre 
apuração de supos tos  repasses  irregulares  de recursos  do FUNDEF à Empresa 
Municipal de Vigilância - Guarda Municipal. 
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COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00342/2007, de 21.08.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pela 3ª IGE e pela CAD. 
 
040/003864/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Minis tério Púbico Federal através  da 
Procuradoria da República no Es tado do Rio de Janeiro, de inform ações  acerca da 
aplicação, pela SME, de recurso do "salário educação" para a com pra de 
suplementos  de alim entação escolar. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00373/2007, de 10.09.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pela CAD. 
 
040/003670/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre a apreciação dos  procedim entos decorrentes da tom ada de preços 
nº 001/2007, da RIOTUR. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0334/2007, de 15.08.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003655/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da inspeção realizada abrangendo o Hospital Municipal Miguel 
Couto. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00014/2007, de 11.01.2007, foi 
encam inhada cópia do Relatório apresentado pela 4ª IGE. 
 
040/003503/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva - 
Capital, de informações  acerca da exis tência de processos  a respeito da contratação 
entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e a Entidade de Representações 
Com unitárias  de Rocha Miranda e Bairros  Adjacentes . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0155/2007, de 20.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/003502/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre contratos  firmados  entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa Qualidade Total Serviços  de Lim peza e Conservação Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00512/2007, de 04.12.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003502/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de cópias  das  m anifes tações  do corpo ins trutivo e dos  votos  contidos  nos  processos 
adm inis trativos : 09/030669/05, 09/028345/05 e 09/030885/05. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00335/2007, de 15.08.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
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040/003501/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania da Capital, de cópia do relatório referente à inspeção solicitada pelo Exmo. 
Sr. Vereador Edson Santos , acerca do convênio celebrado entre o Município do Rio 
de Janeiro, através  da Secretaria Municipal de Meio Am biente, a Fundação Jardim 
Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RIOZOO) e o Criadouro Tropicus Associação 
Cultural, Científica e Educacional. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00302/2007, de 30.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/003373/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  acerca da legalidade das  contratações  realizadas  pela Secretaria 
Municipal de Assis tência Social - SMAS na form a de convênios  e/ou contratos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00003/2007, de 02.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/003173/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre a apreciação do termo de perm issão de uso firm ado entre o 
Município do Rio de Janeiro e a LIESA, tendo por objeto o imóvel conhecido com o 
Cidade do Samba. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0295/2007, de 24.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003150/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da1ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania da Capital, de inform ações  de poss íveis  irregularidades  na pres tação de 
contas  do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, da SMS, especialm ente no 
que se refere ao Regis tro de Internações  inexis tentes , a fim  de obter recursos  perante 
o SUS. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00287/2007, de 19.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003063/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre contrato/convênio firm ado entre o Município e o Centro de 
Integração Com unitária Nossa Senhora Maria Auxiliadora. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00035/2007, de 29.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/002980/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações  sobre a ins tauração de procedim entos  para apurar os 
fatos  noticiados  na representação do Sr. Alcides  da Fonseca Sam paio, contra 
Guilherme Fortes  Ferreira, Maria da Conceição Ram os  Coura e Brígida Pantoja 
Reigota. 
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COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0274/2007, de 12.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002979/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  sobre a cons tatação, em eventuais  inspeções junto à 
Superintendência de Patrim ônio da Secretaria Municipal de Fazenda, da eficiência na 
ges tão de heranças  jacentes .  
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0284/2007, de 18.07.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentadas  pela 1ª IGE e pela CAD. 
 
040/002536/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Prom otoria de Inves tigação Penal, de 
inform ações  sobre convênios  firm ados  entre o Município do Rio de Janeiro e o 
CIESZO - Conselho das  Ins tituições  de Ensino Superior da Zona Oes te. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00243/2007, de 21.06.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002535/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  acerca da realização de inspeção junto à Secretaria 
Municipal de Adm inis tração tendo com o objeto a nom eação de pessoal es tranho aos 
quadros  do órgão. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00238/2007, de 15.06.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002534/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva, de 
cópia dos  processos  40/6408/2002 e 40/6371/2002. 
OBSERVAÇ ÃO: Através  do Ofício nº TCM/GP A/SCP/000241/2007, de 19.06.2007, 
foram  encam inhadas  cópias  da inform ação pres tada pela 2ª IGE. 
 
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  acerca da inspeção ordinária realizada na Secretaria 
Municipal do Trabalho e Em prego, em  maio/2007. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0403/2007, de 26.09.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  sobre o reexame das  irregularidades  que foram  apontadas 
no relatório que gerou o processo 40/3219/2002, relativas  às  despesas  do projeto RIO 
EMPREGA 2002. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00127/2007, de 03.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
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040/002192/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre a apreciação da contratação da empresa Planm us ic 
Entretenim ento Ltda. - processo adm inis trativo nº 01/3828/2005, com  remessa de 
cópia da manifes tação do corpo ins trutivo e dos  votos  proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00202/2007, de 18.05.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002112/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Prom otoria de Inves tigação Penal, de 
inform ações  acerca de poss ível auditoria realizada na execução dos  contratos 
firm ados  entre a Secretaria Municipal de Desenvolvim ento Social - SMAS e as  
Em presas  Marpol, Hem a, Milano, Hermar e CBA.  
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0177/2007, de 09.05.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/001871/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  acerca da realização de inspeção sobre as 
compras /despesas  realizadas  pela direção do Hospital Municipal Miguel Couto com 
recursos  do Sis tema Descentralizado de Pagamento - SDP. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00213/2007, de 24.05.2007, foi 
encam inhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, com unicando que a 
solicitação  foi atendida por meio do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00014/2007, de 11 de 
janeiro de 2007. 
 
040/001870/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  sobre a apreciação da contratação da empresa Confederal 
Rio Vigilância referente aos  serviços  pres tados  pela Secretaria Municipal de Saúde no 
IMAS Colônia Juliano Moreira, por meio dos  processos  adm inis trativos  09/080.605/01 
e 09/201.710/03. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00212/2007, de 24.05.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001866/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  sobre procedim entos  envolvendo o Autódromo Nelson Piquet. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00242/2007, de 20.06.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001864/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  sobre a apreciação das  contratações  efetuadas  entre a 
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Free Port Vigilância e Segurança 
Patrimonial relacionadas  com  os  processos  adm inis trativos  nº 09/083361/02 e 
09/087801/02. 
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COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00185/2007, de 10.05.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação oferecida pela 4ª IGE. 
 
040/001863/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre eventual procedimento ins taurado para apuração de 
irregularidades  no convênio no. 60/2004, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMAS e a Fundação Fé Alegria do Brasil para co-ges tão do 
Abrigo Cris to Redentor. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0163/2007, de 26.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/001862/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações  sobre a apreciação da contratação da em presa Centauro 
Vigilância e Segurança pela Secretaria Municipal de Esportes  e Lazer, referente aos 
serviços  pres tados  no Centro Esportivo Miécimo da Silva. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00227/2007, de 05.06.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001702/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva e 
Cidadania, para realização de inspeção extraordinária, em virtude das  denúncias do 
Sr. Germ ano Thomé de Oliveira, representante da ONG CEPAG, ao MP de que a 
Com unidade Piraquê I e II teria s ido contem plada recentemente com  recursos  do 
Program a Favela Bairro, m as  a dem ora em  sua aplicação poderia prejudicar a 
comunidade. 
OBSERVAÇ ÃO: Atra vés  do Ofício nº TC M/GP A/SCP nº 00164/2007, de 19.06.2007, 
foi encam inhada cópia da inform ação apresentadas  pela 2ª IGE. 
 
040/001699/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça de Tutela Coletiva, de 
inform ações  acerca de 14 (catorze) processos  adm inis trativos  oriundo da SMS. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00090/2007, de 16.03.2007, foi 
encam inhada da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001615/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Prom otoria de Inves tigação Penal da 1ª 
Central de Inquéritos , de inform ações  acerca da eventual ins tauração de processo no 
Tribunal sobre a Concorrência Pública Cel/Próprios CN - 01/2006, realizada através 
do processo adminis trativo nº 04/001.288/2005, referente à concessão de uso do 
RIOCENTRO, ou sobre o Term o de Concessão de Uso com Es tipulação de Encargos 
nº 24/2006, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e GL Events  Centro de 
Convenções  Ltda. 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00156/2007, de 20.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
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040/001147/2005 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Cidadania, de 
inform ações  acerca da contratação de serviços  de m ão-de-obra pela Fundação 
RIOZOO junto à empresa Quadran Rio projetos  e cons truções  Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00087/2007, de 15.03.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/001049/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Prom otoria de Inves tigação Penal, da 
inform ação elaborada pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo no processo nº 
40/2653/2005, bem  com o dos  docum entos  que a acompanham . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00147/2007, de 16.04.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000939/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia da m anifes tação do corpo ins trutivo e do voto proferido nos autos 
do processo nº 40/001312/2000, referente ao contrato nº 05/2000, entre a Secretaria 
Municipal de Esportes  e Lazer e a em presa Transegur Vigilância e Segurança Ltda. 
COMENTÁRIOS : Através  do ofício nº TCM/�����������	
�����, de 06.09.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000939/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de inform ações  sobre processos  em  que foram  celebrados  contratos  com  a empresa 
Transegur Vigilância e Segurança Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00075/2007, de 12.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000938/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia da análise da licitação realizada pelo RIOCENTRO, em  2003, 
para contratação de empresa pres tadora de serviço de vigilância e segurança. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0271/2007, de 06.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000938/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia dos  votos  finais  relativos  aos  processos  adm inis trativos  nºs 
01/200302/2000, 01/200549/2002 e 01/200125/2003, pertinentes  aos contratos 
celebrados  com  Tradicom  Em presa de Vigilância e Segurança Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0021/2007, de 09.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000937/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Cidadania, de 
inform ações  acerca de irregularidades  nos  procedimentos  licitatórios  para operação 
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de linhas  de transporte coletivo urbano. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00076/2007, de 12.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/000936/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre contratação de pres tação de serviços  pela Secretaria Municipal de 
Saúde e a empresa Confederal Rio Vigilância Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00103/2007, de 21.03.2007, foi 
encam inhada cópia das  inform ações  oferecidas  pela 4ª IGE. 
 
040/000871/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  quanto à apreciação do convênio celebrado entre a COMLURB e a 
Guarda Municipal, tendo por objeto a trans ferência de pessoal, requerendo, em  caso 
pos itivo, o encam inham ento de cópia da manifes tação do corpo ins trutivo e dos  votos 
acaso  proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00065/2007, de 05.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000870/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital,  
de inform ações  acerca de poss ível procedim ento ins taurado por es ta Corte de 
Contas , para apurar irregularidades  em  contratações  do Município do Rio de Janeiro 
com  a empresa Aliforte Alim entos  Ltda. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00091/2007, de 16.03.2007, 
foram  encam inhadas  cópias  das  inform ações  das  3ª e 2ª IGEs . 
 
040/000866/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Inves tigação Penal, de cópia 
dos  processos  lis tados  no expediente Ofício 24ª PIP/197/2007. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00239/2007, de 18.06.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000866/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Prom otoria de Inves tigação Penal, de 
inform ações  sobre a contratação da em presa Cooperar Saúde - Cooperativa de 
Pres tação de Serviços  de Saúde Ltda. por parte do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : Através  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00056/2007, de 23.02.07, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000506/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre contratos  celebrados  entre a Associação de Ass is tência às 
Creches  Com unitárias  - AACC e a Secretaria Municipal de Educação - SME. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00109/2007, de 22.03.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
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040/000476/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  acerca da exis tência de procedimento referente à execução do contrato 
celebrado entre a RIOTUR e a em presa V&S Publicidade Ltda., requerendo o envio 
de cópia da m anifes tação do corpo ins trutivo e dos  votos  acaso proferidos . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00047/2007, de 08.02.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000475/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania  - Capital, 
de  inform ações  sobre a análise técnica efetuada pela Secretaria Municipal de 
Fazenda no processo nº 040/0475/2007 . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00068/2007, de 07.03.2007, foi 
encam inhada cópia da m anifes tação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000353/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre irregularidades  no convênio firmado entre o CEBES e o Município 
do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00019/2007, de 16.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000352/2006 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de inform ações  e documentação acerca de contratação de pessoal pela 
Secretaria Municipal de Meio Am biente, visando à im plantação de projetos 
comunitários , nos  quais  funcionários  são contratados  através  de mutirões . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00301/2007, de 27.07.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/000169/2004 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Jus tiça da Cidadania, de 
inform ações  sobre decisão plenária no processo nº 40/3533/2003 - SMG. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/0349/2007, de 27.08.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000079/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Prom otoria de Jus tiça da Cidadania - Capital, 
de cópia das  m anifes tações do corpo ins trutivo e dos  votos  acaso proferidos  nos 
processos  relativos  às  contratações  da empresa Marpol pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMAS , inclus ive o processo 08/004238/2004 que trata da 
Pres tação de Contas  de Ges tão da mesm a Pas ta. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00013/2007, de 11.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000078/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Jus tiça de Assuntos 
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Ins titucionais  e Judiciais , de cópia das  m anifes tações  do corpo ins trutivo e dos  votos 
acaso proferidos  no processo relativo ao evento "IX Parada do Orgulho Gay -  Rio 
2004". 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00029/2007, de 22.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000077/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Jus tiça de Cidadania, de 
inform ações  acerca das  medidas  adotadas  em relação ao contrato nº 82/97 firmado 
entre COMLURB e Julio Simões  S.A. 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00012/2007, de 11.01.2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 6ª IGE. 
 
 
 

7.10. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES  

O quadro a seguir lis ta o total de processos  relativos  à aposentadoria e pensão 
apreciados  nes te ano por mês  e por decisão. 

 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês Diligência
Legalidade p/ Fins de 

Registro
Outros Total

Janeiro 6 149 1 156
Fevereiro 5 113 0 118

Março 5 80 0 85
Abril 1 74 0 75

Maio 6 153 0 159

Junho 4 102 1 107
Julho 2 95 1 98

Agosto 4 129 0 133
Setembro 4 215 0 219
Outubro 20 327 0 347

Novembro 3 132 0 135

Dezembro 4 232 0 236
Total 64 1.801 3 1.868
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7.11. PROCESSOS RELATIVOS À LRF (LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL) 

Nes te ano, teve des taque o seguinte processo relativo à LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
      
040/001265/2007 
OBJETO: Solicitação de certidão por parte da Secretaria Municipal de Fazenda - 
SMF, sobre o cumprim ento de dispos itivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ, com  o propósito de contratação 
de operação de crédito no âm bito do Programa de Eficiência Energética - RELUZ. 
COMENTÁRIO: Es ta Corte enviou duas  vias  da Certidão nº01/2007, elaborada pela 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, por meio do ofício GPA/SCP  
nº89/2007, de 15.03.2007, com  a ates tação do cum primento dos  dispos itivos  legais 
cons tantes  da LRF. 

 

 

7.12. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO 

Dentre outros  atos  apreciados  por es te Tribunal, cum pre ressaltar os  contratos , 
convênios  e s im ilares . Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ  
determ ina as providências e prazos  para cum prim ento da lei e aplica sanções 
pertinentes . 

Dentre esses  processos , des tacamos  os  seguintes , com o os  m ais  relevantes  nes te 
ano: 
 
040/005689/2007 
OBJETO: Cópia do acórdão nº 2458/2007 do Tribunal de Contas  da União referente 
às  Ações  Governamentais  de Com bate à Dengue - TC 007.823/2007-8. 
COMENTÁRIOS : Autos  de Fiscalização de Orientação Centralizada com objetivo de 
fis calizar a execução do Program a Nacional de Controle da Dengue - PNCD. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005358/2007 
OBJETO: Cópia do acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União com 
lis tagens  de servidores  com  acum ulações  indevidas  nos  âmbitos  do es tado e do 
m unicípio, ambos  do Rio de Janeiro. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005150/2007 
OBJETO: Cópia da sentença proferida nos autos  do processo 441-2007-077-01-00-6, 
ajuizado por Márcio Nogueira de Souza em  face da Empresa Municipal de Vigilância 
S.A. - E MV. 
COMENTÁRIOS : A 1ª IGE , diante dos  term os  da sentença que ressaltou a aplicação 
dos  princípios  da legalidade, m oralidade e eficiência da Adm inis tração Pública e a 
prevalência do interesse público sobre o privado, sugeriu diligência para que a 
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Em presa Municipal de Vigilância esclarecesse o m otivo pelo qual a rescisão 
contratual foi efetuada quase três anos  após a conclusão do inquérito adm inis trativo 
que apurou a prática de falta grave pelo em pregado. 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 05/12/2007. 
 
040/005024/2007 
OBJETO: Cópia do acórdão do Tribunal de Contas  da União proferido nos autos do 
processo nº TC 013.872/2006-0. 
COMENTÁRIOS : Auditoria de conform idade realizada pela Secex-RJ do TCU, com  o 
objetivo de verificar a regularidade da aplicação dos recursos  federais  trans feridos  ao 
Município para a área da saúde nos  anos  de 2004-2005. Em  razão da verificação da 
exis tência de dano ao erário, identificação dos responsáveis  e quantificação dos 
respectivos  débitos , foi convertida em  Tom ada de Contas  Especial, na qual foi 
autorizada a citação dos  responsáveis  (identificados  no relatório), para que es tes 
apresentassem  suas razões  de defesa, ou recolhessem as respectivas quantias aos 
cofres  do Fundo Municipal de Saúde. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/005002/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Delegacia Policial - Praça Mauá/Polícia Civil 
do Es tado do Rio de Janeiro, de  INFORMAÇÕES ACERCA DE IRREGULARIDADES NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES DE PRAIA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - I.P. Nº 698/07 . 
COMENTÁRIOS : Atra vés  do ofício nº TCM/GP A/SCP/00475/2007, de 07/11/2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003977/2007 
OBJETO: O fício PRS/SSE 21285/2007, encaminhado pela Pres idência do Tribunal de 
Contas  do Es tado do Rio de Janeiro, com  o objetivo de dar ciência ao TCMRJ, do 
inteiro teor do relatório da Inspeção Ordinária realizada para verificação de 
irregularidades  em  Clínicas credenciadas  junto ao SUS (Clínica das  Am endoeiras  e 
Clínica de Repouso Santa Edwiges ), que a época, por força do Decreto 5.392/2005, 
es tavam  sob a supervisão da Secretaria de Es tado de Saúde do RJ, m as  agora se 
encontram  sob responsabilidade da SMS. 
COMENTÁRIOS : Foi solicitado por m eio do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00393/2007, 
20.09.2007, a rem essa de cópia do m encionado Relatório. 
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação 
 
040/003679/2007 
OBJETO: Solicitação, por parte da Delegacia de Polícia Fazendária/Polícia Civil do 
Es tado do Rio de Janeiro, de inform ações  sobre a exis tência de irregularidades  no 
contrato nº 8108/2000, celebrado entre a SMS e a Cooperar Saúde - Cooperativa de 
Serviços  de Saúde Ltda. 
COMENTÁRIOS : Por m eio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00329/2007, de 13.08.2007, 
foi encam inhada cópia da ins trução da 4ª IGE. 
 
040/003678/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Delegacia de Polícia Fazendária/Polícia Civil do 
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Es tado do Rio de Janeiro, de inform ações  sobre a exis tência de irregularidades  no 
contrato nº 84/1999, celebrado entre a SMS e a PRO UNI-RIO Fundação de Apoio à 
Universidade do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : Através  do Ofício nº TCM/GP A/SCP/00330/2007, de 13/08/2007, foi 
encam inhada cópia da inform ação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002622/2007 
OBJETO: Solicitação para realizar verificação in loco da contratação decorrente do 
pregão presencial PR nº 04/07, da Secretaria Municipal de Fazenda, tendo por objeto 
a contratação de serviços  de transporte com fornecim ento de veículos  e m ão-de-obra 
para os  Jogos  Pan-americanos  e ParaPan-americanos  do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS : Conform e cláusula contratual a fis calização da execução dos 
serviços  caberá à Secretaria Municipal de Transportes  (ges tora do contrato) e ao CO 
RIO (Com itê Organizador dos Jogos  Pan-am ericanos  - Rio 2007). A verificação in 
loco foi realizada pela 1ª IGE, junto à S MF, e pela 6ª IGE, junto à S MT e CET-RIO.   
OBSERVAÇ ÃO: Processo em  tram itação. 
 
040/000987/2006 
OBJETO: Term o de Rerratificação nº 121/2003 ao Term o de Perm issão de Uso nº 
342/1998 celebrado entre a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e o Consórcio 
Porção Rio's , tendo por objeto alterar cláusulas do term o principal para incluir a 
poss ibilidade de ins talação de tenda, reajus tar valor de rem uneração mensal, excluir o 
recolhim ento de 1,5% sobre o faturamento bruto m ensal, bem  com o atualizar as 
form as  de reajus te da rem uneração m ensal. 
COMENTÁRIOS : A 1 ª IGE, atra vés  do mem orando nº 103/2007, requereu autorização 
para realizar verificação in loco no im óvel localizado no Parque do Flam engo, s /nº. 
DECISÃO: Deferimento em  14/12/2007. 
 
040/000708/2007 
OBJETO: Term o de Rerratificação nº 01/2007 do contrato nº 2624/1996, celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e o Condom ínio Novo Leblon, visando 
à prorrogação do prazo da perm issão de uso por 10 (dez) anos  e alteração do valor 
da multa es tipulada face à reavaliação da rem uneração m ensal cobrada. 
COMENTÁRIOS : A 1ª IGE solicitou esclarecim entos  a respeito: a) do critério utilizado 
para a apuração da nova remuneração e da nova multa diária; b) se as  áreas  objeto 
da perm issão de uso são exclus ivo do condom ínio; c) a data e o resultado da últim a 
verificação realizada pelo órgão de origem no que diz respeito ao cum prim ento dos 
encargos , conform e es tabelecido em  cláusulas  contratuais . 
DECISÃO: O processo foi baixado em  diligência na Sessão de 13/06/2007. 
 
012/100106/2005 
Pres tação de Contas  apreciada da RIOARTE referente ao exercício de 2004. 
Responsáveis : Rita de Cássia Sam arques  e Nídia Severo França Pinto. 
COMENTÁRIOS : Tendo em vis ta a ocorrência de despesas sem  prévio empenho, em 
descum prim ento ao art. 114 do RGCAF, e ao art. 60 da Lei Federal 4.320/64, a CAD 
entende que não há elem entos  que ates tem  a regularidade das  contas . 
DECISÃO: O Plenário decidiu pela notificação dos  Responsáveis , para apresentação 
de defesa, na Sessão de 10/12/2007.  
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8. OUVIDORIA DO TCMRJ 

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, crít icas, 
reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de 
irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao 
Tribunal. 
 
A Ouvidoria é acessada pela página do TCM na Internet (http://www.tcm.rj.gov.br, opção 
"ouvidoria"); por e-mail (ouvidoriatcm@rio.r j.gov.br) e pela central de atendimento: telefone 
0800-2820486 das 9 às 17 horas. 
 
As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na 
atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de 
acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. 
 
Constatados os indícios de ilegalidade ou irregular idade, as unidades solicitam autorização 
para verif icação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada 
no órgão/entidade. 
 
As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser 
utilizadas para subsidiar os trabalhos de f iscalização. 
 
No ano foram registrados 133 chamados, sendo 44,4% de solicitações de informações, 
esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 55,6% 
referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos. 
 
A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de 
recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania 
e de fortalecimento da democracia. 

 

Gráfico 6. Ouvidoria -  Distribuição de Chamados Abertos no período 
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9. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ na cons tante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem  inves tido na 
inform atização de suas  atividades , na adequação de sua es trutura organizacional e 
na integração e aprim oram ento técnico-adm inis trativo do seu corpo funcional. 

 

9.1. INFORMÁTICA 

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, im plantação, 
supervisão e gerenciamento de sis tem as  e redes ; planejamento, aquis ição e controle 
do parque com putacional e garantia da integridade e qualidade dos  dados 
disponibilizados  

Diante dos novos  conceitos da Adm inis tração Pública, m ais m odernos , ágeis , 
voltados  para o atendim ento do cidadão, o Tribunal tam bém  tem  inves tido em  novas 
tecnologias  de controle e form as de atuação, aproxim ando-se, o m áximo poss ível, da 
realidade dos  fatos . 

 
9.1.1. DESTAQUES DO ANO 

Principais Destaques 
• Participação na elaboração do projeto PROMOE X 
• Im plantação de s is tema com putacional para apoio às pesquisas  realizadas pelas 

IGEs . 
• Contratação dos  serviços  de m icrofilm agem  e digitalização dos  processos  TCMRJ  
• Im plantação do front-end no Sis tema de Controle de Processos  para visualização 

dos  processos  digitalizados . 
• Desenvolvimento e im plantação do novo s ite do TCMRJ 
• Desenvolvimento de projeto piloto de certificação digital; 
• Modernização do parque computacional; 
 
Outros destaques: 
• Apoio técnico nos  pregões  presenciais  realizados  no TCMRJ; 
• Participação de Inspeções  junto com  o Controle Externo. 
 
 
9.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Assessoria de Informática conta com  um a equipe de desenvolvim ento de s is tem as 
própria, capacitada a produzir soluções  flexíveis  e eficazes  às  necess idades  de 
gerenciam ento de informações  do TCMRJ. 
 
Dentre os  s is tem as  desenvolvidos  e m antidos  pela Assessoria de Inform ática es tão: 
• SCP - Sis tem a de Controle de Processos  
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• SAGOF -  Sis tem a de Acompanham ento da Ges tão Orçam entária e Financeira 
• TCM Web News  - Sis tem a de Gerenciamento de notícias  do Site e da Intranet do 

TCMRJ. 
• Sis tema de Apoio à Ouvidoria do TCMRJ 
• SIGA-RH - Sis tem a de Ges tão Adminis trativa de Recursos  Humanos  
• Sis tema de Suporte e Inventário de Inform ática 
• Sis tema de Suporte ao DSG 
• SAM -  Sis tem a de Adminis tração de Materiais  
• SAC - Sis tem a de Acom panhamento de Concursos  (plataforma Windows ) 
• SAB -  Sis tem a de Adminis tração de Bens  Móveis  
• SBM -  Sis tem a de Bens  Móveis  (Windows ) 
• SCA - Sis tem a de Controle de Acesso 
• Sis tema de Contabilidade TCMRJ 
• Sis tema Mala Direta TCMRJ 
• SED - Sis tem a Es tatís tico de Dados  
 
 
9.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

A im plantação do módulo "Atendim entos ", no Sis tem a de Suporte ASI otim izou as 
atividades  de apoio técnico/suporte operacional. Nes te exercício, os  atendim entos 
realizados  podem  ser assim  divididos : 
 
Hardware: 1.596 cham ados  (56,56%) 

Equipam entos  com  problem as , ins talação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos , retirada de equipam entos . 

Rede e compartilham ento: 454 chamados  (15,38%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilham ento de recursos , res tauração de cópia de segurança, problemas  de 
conexão. 

Apoio à softwares  e aplicativos : 361 cham ados  (12,79%) 
Apoio na operação de softwares  utilizados  no TCMRJ, exceto s is temas  específicos 
do TCMRJ; 

Apoio à s is temas  TCMRJ: 160 chamados  (5,67%) 
Apoio na operação dos  sis tem as  TCMRJ. 

Apoio à s is temas  IPLANRIO: 140 cham ados  (4,96%) 
Apoio na operação dos  sis tem as  IPLANRIO. 

Gerenciamento de usuários : 131 chamados  (4,64%) 
Criação de novos  usuários , mudanças  de órgão, problem as  com  senhas  

 
Dentre os  cham ados  fechados , 1.721 (60,99%) foram  atendidos  e sanados  no m esm o 
dia da abertura da ocorrência, 387 (13,71%) no dia seguinte, 457 (16,19%) em  até 1 
semana e 257 (9,11%) após  1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do ano, 
exis tia um  saldo de 65 chamados  ainda não concluídos  sendo 30 chamados 
repassados  às  em presas  responsáveis  pela m anutenção dos  equipamentos  de 
inform ática. 
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Banco de Dados 
• Manutenção do servidor de banco de dados . 
  
Administração de Rede 
• Acom panham ento de alarm es  e procedimentos  da "Sala-Cofre" 
• Atualização e subs tituição do software de Antivírus  nas  es tações  do TCM; 
• Atualização de segurança nos  Sis temas  Operacionais  dos  servidores  do TCM; 
• Geração de es tatís ticas  de utilização da Internet e Intranet 
• Ins talação de novos  m icrocom putadores  e im pressoras  laser. 
 
 

9.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ tem  procurado difundir e consolidar a im portância do Controle Externo para 
a sociedade, bem  com o divulgar a sua m issão ins titucional, o seu cam po de atuação 
e suas  principais  ações  de fis calização por m eio de diferentes  ins trum entos  e 
m ecanismos , entre os  quais  des tacam -se: os  relatórios  ins titucionais , a revis ta do 
TCMRJ e a m anutenção de um  s ite na Internet. 

Es ta Casa, tendo em  vis ta o dispos to no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encam inha 
trim es tral e anualmente relatório de suas  atividades  à Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 

A Revista do Tribunal é dis tribuída pela Diretoria de Publicações  aos  Órgãos 
Públicos . Além  dos  julgados  m ais  relevantes  do Tribunal a revis ta contém  artigos 
inéditos  de juris tas  de renom e nacional e figuras  com  des tacada participação na vida 
pública do País . Esses  artigos  tratam  sobre tem as  atuais  e polêm icos  nas  es feras  do 
Controle Externo e da Adm inis tração Pública. 

O Tribunal também  es tá presente na m aior rede de computadores  do m undo, Internet. 
No seu s ite, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br, podem  ser obtidas , entre 
outras , informações sobre a his tória, organização e funcionam ento des ta Casa, 
consultas on-line de processos , relação dos  m embros  que com põem  o Colegiado, 
decisões  plenárias m ais  im portantes , seu Regim ento Interno, sua Lei Orgânica e os 
relatórios  de atividades . O s ite es tá funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao 
cidadão, disponibilizando na rede m undial diversos  relatórios , publicações  e notícias e 
consultas  de interesse do cidadão carioca, tais  como: 
      
• Novo site do TCM RJ - nesse ano, o s ite do TCMRJ foi rem odelado com  um  visual 

m ais  moderno e funcional, oferecendo aos  seus  vis itantes  um  ambiente mais 
agradável e fácil de usar. 

• Auditoria Ambiental - Apresenta legislação, artigos , notícias , links , livros  e eventos 
sobre Auditoria Am biental. 

• Ouvidoria - Perm ite que o cidadão regis tre suges tões  de aprim oram ento, críticas , 
reclam ações  ou inform ações  a respeito de serviço pres tado pelo Tribunal ou de 
notícia de irregularidade em  atos  adm inis trativos  praticados  por agente público 
jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas  pela Ouvidoria do TCMRJ. 

• NEP -  Núcleo de  Estudos e  Pesquisa - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi 



TCMRJ – T ribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

98 
 
 

criado com  a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e 
científica de trabalhos  relacionados  aos  ambientes  externo e interno do TCMRJ. 

• Parecer Prévio - Exercício de 2006 - Relatório e Parecer Prévio sobre as  Contas 
de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise com parativa da 
receita e sua respectiva aplicação; 

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

• Em Pauta - Publicação bim es tral que apresenta os  votos  m ais  relevantes  do 
período, bem  como notícias  e m atérias  de interesse da coletividade; 

• Acompanhamento dos Gastos Públicos -  Relatório de acom panhamento da 
ges tão orçamentária dos  órgãos  e entidades  integrantes  da es trutura ins titucional da 
m unicipalidade carioca. Nes te docum ento são detalhados  todos  os  projetos e 
atividades  alocados  na lei orçam entária; os percentuais  cons titucionais  com  os 
gas tos  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  em presas  públicas  e das  sociedades  de econom ia m is ta; 

• FUNDEF - Relatório de Acompanham ento da Execução Orçamentária do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvim ento do Ens ino Fundamental e de Valorização do 
Magis tério; 

• Fundo Municipal de Saúde - Relatório de Acom panhamento da Execução 
Orçam entária do FMS; 

• Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ - Relatório exigido pela Lei Complementar 
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

• Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa - O TCMRJ, valorizando o 
princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos  os  cidadãos sua pos ição 
financeira 

• Relatório de Atividades TCMRJ - Procedim ento legal, es tabelecido 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 form a 
s intetizada, como es tá sendo aplicado e fis calizado o orçamento público; 

• Revista do TCM RJ; 
• Consulta a Processos; 
• Votos Rele vantes; 
• Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque; 
• Notícias e artigos en volvendo o Controle externo; 
• Inform ações  sobre o andam ento dos  processos  relativos  a Editais de  

Concorrência que es tão sob análise do TCMRJ. 
• Biblioteca e Legislação On Line 
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9.3. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos  hum anos  cons tituem  o principal ins trum ento de qualquer ins tituição. Em 
que pese a evolução tecnológica acentuada, com  a introdução da informática, o 
hom em  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 ins trum ento para o 
exercício eficiente e eficaz da fis calização. Ass im , o TCMRJ desenvolve, de form a 
perm anente, ações  que assegurem  à ins tituição servidores  qualificados  e m otivados . 

 

 
9.3.1. SUPORTE TÉCNICO 

 
A Assessoria de Legislação des ta Corte m antém  ass inaturas  das  principais 
publicações  relativas  às  atividades  inerentes  ao Controle Externo; além  dis to, possui 
em seu acervo as  coleções  de Diários Oficiais  do Município, Es tado e União desde 
1980 (67608 periódicos ), de Diários Oficias  em  CD-ROM (es feras  Federal, Es tadual e 
Municipal), disponibilizando ainda na hom epage, através  do Sis tem a Inform a On line, 
todo o seu acervo de legis lação atualmente som ando um  total de 27898 atos 
cadas trados  para consulta interna/externa, assim  com o tam bém   coletâneas 
consolidadas  de sua legis lação de criação e outras  de interesse des ta Corte. 

A Biblioteca tam bém  oferece suporte às  atividades  des te Tribunal, dispondo para is to 
de um  acervo de mais  de 14.000 itens , entre livros , revis tas  e fitas  de vídeo, 
utilizando-se ainda de inform ações  disponíveis  em  outros  Centros  de Docum entação 
e Inform ação, ass im  com o na internet. Oferece seu catálogo para consulta pelo 
público interno e externo na hom epage do TCMRJ, através  do s is tema Inform a On-
Line, des tacando-se um  conjunto de m ais  de 7.500 artigos  de revis tas  especializadas 
em  direito adm inis trativo, licitações  e contratos  e controle externo. 

A Diretoria de Publicações  tem  como papel prim ordial a execução, criação e 
m anutenção de diversas  publicações  essenciais  para a atividade fim  des ta Corte. 
Des tacam -se as  seguintes : Revista do TCMRJ, TCMRJ E M PAUTA e Clipping Diário 
com seleção de m atérias  pertinentes  tiradas dos principais  periódicos . Recentem ente, 
uma outra publicação veio a se aliar às  dem ais : a revis ta Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas  as  pales tras  realizadas  pelo Centro Cultural. 

 

 
9.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS 

A certeza de que a m elhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cum primento de sua missão tem  motivado o TCMRJ a inves tir de form a 
express iva em  treinam ento. Com  efeito, es tão sendo realizados  cursos  e pales tras , 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-adm inis trativo para m elhor 
exercerem  as  atividades  de controle externo de responsabilidade des te órgão. 

Os  eventos  vêm  acontecendo na sede des ta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em  1998, com  o objetivo de trazer, prom over e divulgar eventos  que 
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venham  poss ibilitar o aperfeiçoam ento dos  serviços  e o aprimoram ento técnico dos 
servidores . 
      
• Março 

Dia 15 - Dentro do Projeto Música, Arte e Cultura - Apresentação Musical  do Violonista Hélio 
Ribeiro, às 12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 15 - Apresentação do Coral  do TCMRJ, na abertura do evento "Rio de Redes Femininas", do 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian / Rio Mulher, no Ano de 2007, em comemoração ao "Dia 
Internacional  da Mulher", às 17h. 
 

• Abril 
Dia 12 - Início do Curso de Auditoria Operacional , ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, a 
ser real izado no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, às 5ª e 6ª  feiras, das 13h às 17h e 9h 
às 13h, respectivamente. 
 

• Maio 
Dia  14 - Palestra proferida pelo Ilustríssimo Senhor Carlos Werneck, das 13h às 15h, sobre o 
tema "Atribuições do TCMRJ", aos alunos da Fundação Getúl io Vargas, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 16 - Palestra proferida pelos Senhores Carlos Arthur Nuzman e Carlos Roberto Osório, 
Presidente do CO-RIO e Secretário Geral  do CO-RIO, respectivamente, sobre o tema XV Jogos 
Pan-Americanos Rio 2007, às  16h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia 
 
Dias 21 e 22 - Palestras proferidas pelos Senhores Thiers Montebello, Presidente do TCMRJ, 
Marcus Vinicius, Inspetor Setorial  e Jeverson Chagas, Técnico de Controle Externo, ambos da 3ª 
IGE, e as  Senhoras Maria Bethania, Coordenadora do Centro Cultural  e Simone Azevedo, 
Inspetora Geral da 2ª IGE, aos Juízes Conselheiros do T ribunal Administrativo de Moçambique, 
no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

• Junho 
Dia 12 - Apresentação do Coral  do TCMRJ, no Projeto Música no Museu, no Centro Cultural  da 
Justiça Federal , às 12h e 30min, na Av. Rio Branco, 241. 

 
Dias 18 e 19 - Seminário sobre Autonomia Municipal , realizado no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia, de acordo com a programação abaixo :  
18 de junho ( segunda-feira ) 
13:30h    Recepção dos participantes 
14:00h    Abertura do evento 
 Presidente Thiers Vianna Montebello 
14:10h  Introdução ao tema 
 Palestrantes :  Carlos Augusto Werneck de Carvalho - Assessor da Presidência do TCMRJ 
   Lívio Fornazieri  - Subsecretário de Fiscalização e Controle do TCMSP 
14:30h   Caminhos Para Um T ratamento Justo 
 Moderador :    José Roberto Afonso - Economista 
 Palestrante :    Mara Biasi  Ferrari Pinto - Assessora Especial  do IBAM 
 Debatedores :  Sergio Besserman Vianna - Presidente do Insti tuto Pereira Passos 
                             Luiz Paulo Vellozo Lucas - Deputado Federal  
15:10h    Cidades - Estado x Municípios Especiais   
 Moderador :   Cláudio Sancho Mônica - Coordenador da CAD-TCMRJ 
 Palestrantes : Renato Villela - Subsecretário Estadual de Fazenda 
                            Marcio Gea -      Advogado 
                            Antonio Joaquim Albuquerque - Advogado 
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                            Mônica Mora - Pesquisadora do IPEA 
15:40h   Pausa para o café 
16:00h   Reorganização Federativa / Competências 
 Moderador :  Arabella Sampaio de Castro - Procuradora do Município de São Paulo 
 Palestrantes :  Sara Lei te de Farias - Assessora Jurídica do TCMRJ 
 Debatedores :  Sergio Ferrari  - Procurador da Câmara Municipal  do Rio de Janeiro 
                            Vanice Lírio do Valle - Procuradora do Município do Rio de Janeiro 
17:00   Perguntas e Debate / Conclusão 
 
19 de junho ( terça-feira ) 
09:00h   Abertura 
09:15h :   Reforma do Sistema T ributário 
 Moderador :   José Mário Brasi liense Carneiro - Diretor da Oficina Municipal  
 Palestrante :   Fernando Rezende - Professor-Fundação Getúlio Vargas 
 Debatedores : François de Bremaeker - Economista e Geógrafo do IBAM 
                             Paula de Paiva Nazareth - Subsecretária de Auditoria e Controle do TCERJ 
10:15h    Pausa para o café 
10:30h    Organização Política dos Novos Entes 
 Moderador :  Aspásia Camargo - Cientista Social  
 Palestrante :  Vicente T revas - Subchefe da Casa Civi l para Assuntos Federativos 
 Debatedor :  Andréas Krell  - Doutor em Direi to pela Universidade de Berlim  
11:30h    Perguntas e Debate / Conclusão 
 
Dia 20 - Lançamento do livro "Manual de Direi to Administrativo", de autoria do Dr. Gustavo Melo, 
às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

• Julho 
Dia 06 - Encerramento das aulas do Curso de Auditoria Operacional , ministrado pela  
Fundação Getúlio Vargas, realizado às 5ª e 6ª  feiras, das 13h às 17h e 9h às 13h, 
 respectivamente, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

• Agosto 
Dia 03 - Prazo final para entrega de trabalhos concorrentes ao Concurso de Monografias 
 "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", do exercício de 2007. 
 
Dia 9 - Dentro do Projeto Música, Arte e Cultura - Apresentação do cantor Carlos Augusto   
Martins, com músicas da MPB, às 12h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dia 15 - Início do Curso Direito Administrativo, m inistrado pela Fundação Getúlio Vargas,  
realizado de 2ª a 5ª, das 9h às 11h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 23 e 24 -  4º Ciclo de Palestras "O T ribunal de Contas do Município e o Meio Ambiente",  
realizado no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, de acordo com a programação abaixo : 

23 de Agosto ( quinta-feira ) 
09:30     Café de Boas Vindas 
10:00       Apresentação do filme "Uma Verdade Inconveniente" 
11:15       Abertura  do Evento : 
 Thiers Vianna  Montebello - Presidente do TCMRJ 
"Mudanças Climáticas : Padrões de Consumo e Modos de Produção" 
Sérgio Besserman Viana  -  Presidente do IPP 
12:00   Debates 
12:30   Intervalo de Almoço 
14:00  "Gestão Ambiental na Administração Públ ica" 
 Carlos Minc - Secretário de Estado do Ambiente 
 Maria Bethânia Villela - Coordenadora do Progerar - TCMRJ 
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15:00   Debates 
15:30   "Conservação e Uso Sustentável  de Reci fes de Coral  no Brasil " 
Débora de Oliveira Pires -  Gestora - Projeto Coral Viv o 
"Avanços e Perspectivas na Criação e Gestão de Unidades de Conservação no Brasil " 
Rodrigo Medeiros - Professor - UFRJ 
16:45   Debates 
17:00   Encerramento 
 
 24 de Agosto ( sexta-feira ) 
10:00    "Aspectos Jurídicos da Gestão Ambiental   Públ ica" 
Oscar Graça Couto - Adv ogado, Professor de Direito Ambiental - PUC-RJ e FGV 
10:40    Debates 
11:00   "Gestão Contemporânea da Sustentabilidade Ambiental  e Econômica com 
Responsabilidade Social" 
José Henrique Penido - Assessor da Diretoria Técnica e Industrial - Comlurb 
"Iniciativas para o Combate às Mudanças Cl imáticas : Reflorestamento/Composto Orgânico" 
Marcelo Hudson de Souza - Coordenador de Recuperação e Conservação Ambiental - 
Fundação Parques e Jardins 
12:00   Debates 
12:30   Depoimento  : Zilda Barreto da Silva - Presidente da Cooperativ a de Catadores 
do Complexo do Alemão 
12:45   Encerramento 
 

• Setembro 
Dia 03 - Posse do Conselheiro Ivan Moreira, realizada, às 17h 30min., na Sala das  Sessões 
M inistro Luciano Brandão de Souza. 
 

• Outubro 
 
Dia 27 - Apresentação de Coros - Coral  do TCMRJ, Coral  das Associações da Caixa Econômica 
do Rio de Janeiro, Coral  Fiocruz e Coral  Avareté, no 5º Encontro Avareté de Corais, às 17:00 h, 
no Auditório da ASA. 
 
Dia  31 - Abertura dos envelopes contendo as fichas de identi ficação dos autores das três 
monografias vencedoras do Concurso "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" 2007, em sessão 
pública, na sede desta Corte de Contas. 
 

 
• Novembro 

 
Dia  05 - Cerimônia de Outorga do "Colar do Méri to Ministro Victor Nunes Leal" a personalidades 
que conferi ram relevância e expressão ao Sistema T ribunal de Contas, no Plenário Ministro 
Luciano Brandão Alves de Souza : 
 

PERSONALIDADES AGRACIADAS 
 

Letícia de Faria Sardas 
Desembargadora 

Luiz Fux 
Ministro STJ 

Marcelo Deda 
Governador do Estado de Sergipe 

Marco Aurélio Mello 
Supremo T ribunal Federal /T ribunal Superior Elei toral  
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Marco Maciel 
Senador 

Marcos Vinicios Vilaça 
Presidente ABL/Ministro TCU 

Sérgio Cabral 
Conselheiro 

 
Dia 22 -  Solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de  Monografias, 
"Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" do ano de 2007, às 17h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia : 

 
1º Lugar : Doutor Pierre André da Rocha Andrade 
  Pseudônimo : Luiza 
2º Lugar :   Doutor  Vi ttorio Constantino Provenza 
  Pseudônimo : Epicuro de Samos 
3º Lugar :  Doutor  Bernardo Rocha Siqueira 
  Pseudônimo : Capricórnio 
 

Dia 27 - Palestra do Professor Diogo Figueiredo e lançamento dos Livros do Conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes - "Administração Publica T ransparente e Responsabilidade do Político" 
e "Legal idade, Eficiência e Controle da Administração Pública". 
 
Dia 29 - Apresentação do Coral  do TCMRJ, na UERJ, "9º Encontro de Contabilidade do 
Mestrado da UERJ e 2º Congresso Ibero-Americano de Contabi lidade de Gestão", às 18h e 
30min. 
 

• Dezembro 
 
Dia 03 - Apresentação do Coral  do TCMRJ, na Biblioteca Nacional "Projeto Música no Museu, às 
12h e 30 min., na Rua México s/nº - Centro. 
 
Dia 12 - Apresentação de Natal  do Coral do TCMRJ, às 12h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 
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10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No cam po de relações  ins titucionais , o TCMRJ m antém  contatos  indispensáveis  com 
a Controladoria, órgão do controle interno do Município, que cons titui a vanguarda da 
fis calização junto aos  responsáveis  pela utilização de recursos  públicos , bem  com o 
m antém  relacionam ento com  os  dem ais  Tribunais  de Contas  do Brasil, entre eles  o 
Tribunal de Contas  da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentem ente, convites para que seus  m embros  e servidores 
participem  de pales tras  de interesse público e ins titucional, em  seminários  e 
encontros  prom ovidos  por entes  públicos  ou privados . Esses  convites  norm alm ente 
são aceitos , uma vez que se ajus tam à nova pos tura e filosofia que o Tribunal vem 
adotando para se aproxim ar não só dos  órgãos  e entidades  jurisdicionados , m as 
tam bém  dos  demais  Tribunais  de Contas  do Bras il e da sociedade em  geral. 
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11. CONCLUSÕES 

 

 Em  absoluta consonância com  os  princípios  orientadores do Sis tema Tribunal 
de Contas  do Bras il, as  atividades  executadas nes te exercício, resum idam ente 
his toriadas  no presente Relatório, com provam  que as  ações  desenvolvidas  por es ta 
Corte de Contas , nes te recém -findo exercício de 2007, visaram  em  especial 
assegurar a efetiva ges tão dos  recursos  públicos  em  benefício da sociedade. 

 Perseguiu-se, com  denodo, o aperfeiçoam ento do controle dem ocrático das  
contas  e ges tão públicas , através  de ins trum entos  ágeis  e modernos  como sejam  as 
auditorias  operacionais  sobre os  principais  programas  de governo, as  vis itas  às 
escolas  da rede de ens ino e às  unidades  do s is tem a m unicipal de saúde. 

 A realização dos  Jogos  Pan-americanos  – Pan 2007, nes ta Cidade, exigiu 
des ta Corte de Contas , nes te período, especial atenção. As  s ignificativas  obras  que 
se realizam e as  intervenções  que se prom ovem  em diversas  áreas objetivando 
adequá-las  para a realização das  diversas  modalidades  esportivas  foram 
acom panhadas , efetiva e permanentem ente, pelo pessoal técnico des te Tribunal.  

 Por fim , atento às  diretrizes delineadas  no início do período, es te Tribunal de 
Contas  não poupou es forços  e recursos  no sentido de em pres tar continuidade ao 
processo de aperfeiçoam ento e especialização de seu corpo de servidores , por meio 
de programas  de treinam entos das m ais diversas  especialidades , e participação em 
congressos , seminários  etc, em  âmbito nacional e internacional, inclus ive com 
apresentações  de trabalhos  técnicos . 

 


