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Mensagem do Presidente 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro Vereador Jorge Fellipe, 
Excelentíssimos(as) Senhores (as) Vereadores (as), 
 
Com imensa e renovada satisfação tenho a honra de retornar à 
presença de Vossas Excelências para atender a prescrição 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 2008. 

De início, permito-me destacar o incremento, no período, das auditorias 
operacionais avaliando os principais programas desenvolvidos pela 
Administração Municipal. 

De igual sorte, as obras de maiores dimensões em andamento ou 
executadas pela Prefeitura no exercício mereceram acompanhamento 
por parte de equipe técnica desta Corte, com destaque especial para a 
construção da Cidade da Música. 

Os serviços de educação e de saúde prestados pela Municipalidade 
continuaram foco da atenção do TCMRJ, por meio do programa de 
visitação às escolas municipais e às unidade prestadoras de serviços de 
saúde. 

No campo das relações institucionais, releva registrar a realização da 1ª 
Jornada de Direito Administrativo Comparado – Controle da 
Administração Pública, promovida por esta Corte de Contas em parceria 
com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a 
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e o Centro de Pós-
graduação em Direito da Universidade Candido Mendes, evento de nível 
internacional, que contou com a participação de estudiosos brasileiros e 
professores da Argentina, do Uruguai, da Espanha e da Itália. 

Objetivamente colocada a atuação deste TCMRJ, em seu caráter de 
órgão de auxílio ao Legislativo Municipal, os registros espelhados no 
item 7.8 deste Relatório permitem mostrar a expressiva prestação de 
informações, o constante envio de documentos e os atendimentos a 
demandas diversas aos Nobres Membros da 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 do Habitat - 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, Defesa, 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 10.189 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 2008, 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/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set /08 out/08 nov/08 dez/08 Total
Licitações 21 10 8 36 10 10 16 5 11 18 4 9 158
Contratos 306 319 219 314 278 248 289 417 360 328 269 304 3.651
Convênios 80 32 36 49 17 115 282 141 174 29 37 27 1.019
Orçamentário/Financeiro 98 73 100 77 121 258 82 103 80 73 63 54 1.182
Pessoal 183 95 154 200 196 339 251 451 384 537 465 342 3.597
Concursos 5 6 4 7 7 3 12 16 2 2 7 8 79
Inspeções 12 4 5 10 10 16 22 14 7 28 9 42 179
Consulta 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Informações/Comunicados 27 22 17 32 16 29 28 15 18 18 19 33 274
Denúncias/Representações 6 1 0 1 1 4 1 2 2 1 1 1 21
Outros Assuntos 3 0 1 1 1 9 4 0 0 0 2 3 24

Total 741 563 546 727 657 1.031 987 1.165 1.038 1.034 877 823 10.189
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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 2008, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 87 (Oitenta e 
sete) Sessões Ordinárias, 34 (Trinta e quatro) Sessões Administrativas, 04 (Quatro) Sessões 
Ad-referendum e 01 (Uma) Sessão Especial, conforme especif icado 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 Plenár io, com os totais das 
decisões por natureza do processo. O gráfico a seguir ilustra a distribuição desses processos, 
agrupados pelas principais classes de assunto. 

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 204 148 0 0 53 405
CONTRATOS 844 1.677 0 0 114 2.635
CONVÊNIOS 180 368 0 0 22 570
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 260 13 0 191 7 471
PESSOAL 75 0 1.400 0 2 1.477
CONCURSOS 3 15 54 0 0 72
INSPEÇÕES 173 165 0 0 42 380
INFORMAÇÕE S, COMUNICADOS 28 35 0 0 7 70
DENÚNCIAS, RE PRES ENTAÇÕES 16 7 0 0 25 48
OUTROS ASS UNTOS 1 1 0 0 5 7
Total 1.784 2.429 1.454 191 277 6.135

Totais por Decisão
Assunto

Meses Ordinárias Especial Administrativa Ad-Referendum Total

Janeiro 6 - 3 2 11
Fevereiro 6 - - - 6

Março 9 - - - 9
Abril 6 - 4 - 10
Maio 8 - 5 - 13
Junho 9 - 2 - 11
Julho 8 - 3 - 11

Agosto 7 - 1 - 8
Setembro 9 - 3 - 12
Outubro 8 - 5 - 13

Novembro 6 1 5 - 12
Dezembro 5 - 3 2 10

No Trimestre 87 1 34 4 126
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6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, 
assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos 
sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe 
devam ser submetidos. 

A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste ano. 

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES  

Deliberação nº 170, de 19 de fevereiro de 2008. 
Institui a Assessoria de Áudio Visual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 21/02/2008, nº 225, p. 30. 
 
Deliberação nº 171, de 27 de fevereiro de 2008. 
Dispõe acerca da competência e das atribuições dos cargos da Assessoria de Segurança Institucional do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 29/02/2008, nº 231, p. 43. 
 
Deliberação nº 172, de 28 de maio de 2008. 
Conf ere nova redação aos arts. 58 e 69 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, aprovado pela Deliberação nº 034, de 10 de março de 1983. 
DORIO de 30/05/2008, nº 046, p. 41.  
 
Deliberação nº 173, de 27 de novembro de 2008. 
Dispõe sobre as atribuições do Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.  
DORIO de 28/11/2008, nº 173, p. 57. 
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6.3.2. RESOLUÇÕES 

Resolução nº 478, de 22 de janeiro de 2008. 
Aprov a o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o 
exercício financeiro de 2008. 
DORIO de 23/01/2008, nº 207, p. 24. 
 
Resolução nº 479, de 29 de janeiro de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Fernando Drei Valente, André Ricardo Rodrigues Meireles e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à contratação do serviço de fornecimento de água mineral.  
DORIO de 30/01/2008, nº 212, p. 63. 
 
Resolução nº 480, de 22 de janeiro de 2008. 
Aprov a o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 
DORIO de 30/01/2008, nº 212, p. 63. 
DORIO de 12/03/2008, nº 239, p. 30 - republicação. 
 
Resolução nº 481, de 14 de fevereiro de 2008. 
Designar Luis Gustav o Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Milton Rodrigues de Oliv eira e Jair Sardinha da 
Costa para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, de 
que trata o processo nº 40/000.621/2008, em conformidade com a Resolução CGM nº 415, de 14 de outubro de 
2002.     
DORIO de 18/02/2008, nº 222, p. 25. 
 
Resolução nº 482, de 13 de fevereiro de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro e, para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Alexandre de Freitas, Renato Triani Guerra e Jackeline Sampaio Maciel, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de caf é e açúcar. 
DORIO de 18/02/2008, nº 222, p. 25. 
 
Resolução nº 483, de 22 de janeiro de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro e, para compor a equipe de  apoio Aluisio Gilv an de Oliv eira 
Martins, Fernando Drei Valente, Gabriela Ferreira da Silva Machado e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à 
abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de papel reciclado. 
DORIO de 18/02/2008, nº 222, p. 25. 
 
Resolução nº 484, de 19 de fevereiro de 2008. 
Fixa o v alor máximo da multa a que se ref ere o art. 3º da Lei nº 3.714, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre a aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 21/02/2008, nº 225, p. 31. 
 
Resolução nº 485, de 04 de março de 2008. 
Altera a composição da Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata a Deliberação nº 135, de 19 de 
dezembro de 2000. 
DORIO de 06/03/2008, nº 235, p. 39. 
 
Resolução nº 486, de 07 de março de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Alexandre de Freitas, Tadeu Luiz 
de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e Eliane Costa de Mello Alv es, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de suprimentos de informática. 
DORIO de 11/03/2008, nº 238, p. 33. 
 
Resolução nº 487, de 08 de março de 2008. 
Designar Luis Gustav o Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Milton Rodrigues de Oliv eira e Jair Sardinha da 
Costa para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, de 
que trata o processo nº 40/004.251/2007, em conformidade com a Resolução CGM nº 415, de 14 de outubro de 
2002.     
DORIO de 11/03/2008, nº 238, p. 33. 
 
Resolução nº 488, de 12 de março de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluisio Gilv an de Oliv eira 
Martins, Jackeline Sampaio Maciel, Fernando Drei Valente e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
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licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à aquisição de equipamentos. 
DORIO de 17/03/2008, nº 001, p. 30. 
 
Resolução nº 489, de 12 de março de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Gabriela  Ferreira da Silv a 
Machado, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Renato Triani Guerra e Alexandre de Freitas, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à contratação de serviço de mensageiro externo motorizado. 
DORIO de 17/03/2008, nº 001, p. 30. 
 
Resolução nº 490, de 17 de março de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, Aluisio Gilv an De Oliv eira Martins e Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, como membros, 
Jackeline Sampaio Maciel e Fernando Dantas Ruiz, como suplentes, para sob a presidência do primeiro, o qual  
será substituído pelo segundo em impedimentos legais e ausências, constituírem a Comissão Permanente de 
Licitação, criada atrav és do Ato Executivo nº 017, de 31 de março de 1982. 
DORIO de 19/03/2008, nº 003, p. 40. 
 
Resolução nº 491, de 19 de março de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluisio Gilv an de Oliv eira 
Martins, Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à 
abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à contratação de serv iços gráf icos de impressão. 
DORIO de 25/03/2008, nº 005, p. 39. 
 
Resolução nº 492, de 24 de março de 2008. 
Designar Heitor da Silv a Ferraz, Luis Gustavo Moreira das Nev es Bezerra de Menezes e Roberto Andrade Lucas 
Henriques, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Inventário de Bens Permanentes, de 
conf ormidade com o disposto nos arts. 50 e 51 da Resolução CGM nº 415, de 14/10/2002, a qual se incumbirá de 
promov er a emissão do Inv entário Físico Anual de Bens Permanentes do Tribunal. 
DORIO de 27/03/2008, nº 007, p. 29. 
 
Resolução nº 493, de 01 de abril de 2008. 
Designar Luis Gustav o Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Milton Rodrigues de Oliv eira e Jair Sardinha da 
Costa para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, de 
que trata o processo nº 40/001.394/2008, em conformidade com a Resolução CGM nº 415, de 14 de outubro de 
2002. 
DORIO de 03/04/2008, nº 012, p. 42. 
 
Resolução nº 494, de 09 de abril de 2008. 
Regulamenta o Concurso de Monograf ias para a concessão do "Premio Maurício Caldeira de Alv arenga" no 
exercício de 2008. Tema: "200 Anos de Administração Pública e Controle no Brasil" 
DORIO de 10/04/2008, nº 017, p. 36. 
 
Resolução nº 495, de 17 de abril de 2008. 
Estende ao âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, as disposições do Decreto nº 29.143, de 
02 de abril de 2008.  
DORIO de 18/04/2008, nº 023, p. 27. 
 
Resolução nº 496, de 29 de abril de 2008. 
Estende ao âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, as disposições do Decreto nº 29.234, de 
28 de abril de 2008.  
DORIO de 30/04/2008, nº 028, p. 63. 
 
Resolução nº 497, de 15 de maio de 2008.  
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Alexandre de Freitas, Fernando Drei Valente e Jackeline Sampaio Maciel, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à contratação de Garantia Cisco Smartnet para os equipamentos da Rede. 
DORIO de 16/05/2008, nº 038, p. 42. 
 
Resolução nº 498, de 15 de maio de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, 
Renato Triani Guerra, Eliane Costa de Mello Alv es e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à contratação de Serv iço de Garçom. 
DORIO de 16/05/2008, nº 038, p. 42. 
 
Resolução nº 499, de 16 de maio de 2008. 
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Estende ao âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, as disposições do Decreto nº 29.326, de 
15 de maio de 2008.  
DORIO de 20/05/2008, nº 040, p. 44. 
 
Resolução nº 500, de 28 de maio de 2008. 
Aprov a o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 29/05/2008, nº 045, p. 96. 
 
Resolução nº 501, de 02 de junho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Alexandre de Freitas, Fernando Drei Valente e Gabriela Ferreira da Silv a Machado, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à contratação de Serv iços de Atendimento Médico 
Ambulatorial. 
DORIO de 04/06/2008, nº 049, p. 28. 
 
Resolução nº 502, de 05 de junho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, 
Renato Triani Guerra, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, visando o f ornecimento e instalação de Condicionadores de Ar tipo 
Split Casset. 
DORIO de 06/06/2008, nº 051, p. 52. 
 
Resolução nº 503, de 10 de junho de 2008. 
Conf irma, no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, os serv idores que 
menciona 
DORIO de 16/06/2008, n. 057, p. 30 
 
Resolução nº 504, de 13 de junho de 2008.  
Conf irma no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro a serv idora que menciona. 
DORIO De 19/06/2008, nº 060, p. 34. 
 
Resolução nº 505, de 02 de julho de 2008. 
Conf irma no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro o serv idor que menciona. 
DORIO de 04/07/2008, nº 071, p. 63. 
 
Resolução nº 506, de 04 de julho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, 
Alexandre de Freitas, Fernando Drei Valente e Jackeline Sampaio Maciel, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição e instalação de carpete. 
DORIO de 07/07/2008, nº 072, p. 33. 
 
Resolução nº 507, de 10 de julho de 2008.  
Institui Grupo de apoio à Comissão Organizadora do Concurso Público para prov imento dos cargos de Procurador 
e Auditor do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
DORIO de 11/07/2008, nº 076, p. 41. 
 
Resolução nº 508, de 14 de julho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Renato Triani Guerra, Fernando Drei Valente, e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de equipamentos de inf ormática. 
DORIO de 15/07/2008, nº 078, p. 31. 
 
Resolução nº 509, de 25 de julho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Alexandre de Freitas, Aluísio 
Gilv an de Oliv eira Martins, Fernando Drei Valente e Eliane Costa de Mello Alves, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à aquisição de equipamentos de informática. 
DORIO de 28/07/2008, nº 087, p. 34. 
 
Resolução nº 510, de 31 de julho de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Bráulio de Freitas Ferraz, Aluísio 
Gilv an de Oliveira Martins,  Fernando Drei Valente e Renato Triani Guerra, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de equipamentos de inf ormática. 
DORIO de 05/08/2008, nº 093, p. 72. 
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Resolução nº 511, de 06 de agosto de 2008. 
Conf irma no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro o serv idor que menciona. 
DORIO de 08/08/2008, nº 096, p. 25. 
 
Resolução nº 512, de 07 de agosto de 2008. 
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Fernando Drei Valente, Alexandre Freitas e Gabriela Ferreira da Silv a Machado, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à aquisição de condicionadores de ar. 
DORIO de 13/08/2008, nº 099, p. 29. 
 
Resolução nº 513, de 12 de agosto de 2008. 
Conf irma no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro o serv idor que menciona. 
DORIO de 18/08/2008, nº 102, p. 32. 
 
Resolução nº 514, de 14 de agosto de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e Aluisio Gilv an de Oliv eira Martins, como Pregoeiro Substituto, e 
ainda para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Jackeline Sampaio Maciel, Renato Triani 
Guerra e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de equipamentos para a Assessoria de Áudio Visual - AVI. 
DORIO de 18/08/2008, nº 102, p. 32. 
 
Resolução nº 515, de 14 de agosto de 2008. 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o 
exercício financeiro de 2008, aprovado pela Resolução nº 478, de 22 de janeiro de 2008. 
DORIO de 27/08/2008, nº 109, p. 33. 
 
Resolução nº 516, de 14 de agosto de 2008.  
Designa Luis Gustav o Moreira das Nev es Bezerra de Menezes, Milton Rodrigues de Oliv eira e Jair Sardinha da 
Costa para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, de 
que trata o processo 40/004.182/2008, em conformidade com a Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008. 
DORIO de 02/09/2008, nº 113, p. 82. 
 
Resolução nº 517, de 02 de setembro de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e Aluisio Gilv an de Oliv eira Martins, como Pregoeiro Substituto, e 
ainda para compor a equipe de apoio  Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Alexandre de Freitas 
e Eliane Costa de Mello Alv es, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando o 
f ornecimento e instalação de porta automática. 
DORIO de 04/09/2008, nº 115, p. 33. 
 
Resolução nº 518, de 08 de setembro de 2008. 
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e Aluisio Gilv an de Oliv eira Martins, como Pregoeiro Substituto, e 
ainda para compor a equipe de apoio  Bráulio de Freitas Ferraz,  Fernando Dantas Ruiz, Tadeu Luiz de Pinho 
Barbosa e Renato Triani Guerra, para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, visando 
à aquisição de equipamentos de inf ormática. 
DORIO de  09/09/2008, nº 118, p. 29. 
 
Resolução nº 519, de 16 de setembro de 2008. 
Conf irma no Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro o serv idor que menciona. 
DORIO de 18/09/2008, nº 125, p. 32. 
 
Resolução nº 520, de 16 de setembro de 2008. 
Designar Fernando Dantas Ruiz como membro da equipe de apoio, em substituição a Fernando Drei Valente 
designado pela Resolução nº 508, de 14 de julho de 2008. 
DORIO de 18/09/2008, nº 125, p. 32. 
 
Resolução nº 521, de 26 de setembro de 2008. 
Aprov a o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
DORIO de 29/09/2008, nº 132, p. 37.  
 
Resolução nº 522, de 13 de outubro de 2008. 
Designar Aluisio Gilvan de Oliv eira Martins, como Pregoeiro em substituição a Marco Antonio Lenz designado 
atrav és da Resolução nº 508, de 14 de julho de 2008. 
DORIO de 15/10/2008, nº 144, p. 41. 
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Resolução nº 523, de 14 de outubro de 2008.  
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e Aluisio Gilvan de Oliv eira Martins, como Pregoeiro Substituto, e 
ainda para compor a equipe de apoio Fernando Drei Valente, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Alexandre de Freitas 
e Gabriela Ferreira da Silva Machado,  para proceder à abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
visando à aquisição de suprimentos de inf ormática. 
DORIO de 16/10/2008, nº 145, p. 24. 
 
Resolução nº 524, de 30 de outubro de 2008.  
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o 
exercício financeiro de 2008, aprovado pela Resolução nº 478, de 22/01/2008. 
DORIO de 03/11/2008, nº 156, p. 38. 
 
Resolução nº 525, de 07 de novembro de 2008.  
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Bráulio de Freitas Ferraz, Tadeu 
Luiz de Pinho Barbosa,  Fernando Dantas Ruiz e Renato Triani Guerra, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de itens de hardware. 
DORIO de 10/11/2008, nº 161, p. 60. 
 
Resolução nº 526, de 10 de novembro de 2008.  
Designar Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, 
Jackeline Sampaio Maciel, Fernando Drei Valente e Alexandre de Freitas, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à contratação de serviço de Solução Integrada de Segurança em 
Tecnologia da Informação. 
DORIO de 11/11/2008, nº 162, p. 44. 
 
Resolução nº 527, de 12 de novembro de 2008.  
Altera a composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras, instituída através da 
Resolução nº 434, de 18 de maio de 2007. 
DORIO de 17/11/2008, nº 166, p. 51. 
 
Resolução nº 528, de 13 de novembro de 2008.  
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Renato Triani Guerra, Eliane 
Costa de Mello Alv es, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, v isando à aquisição de papel reciclado. 
DORIO de 17/11/2008, nº 166, p. 51. 
 
Resolução nº 529, de 25 de novembro de 2008.  
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Alexandre de Freitas, Tadeu de 
Pinho Barbosa, Jackeline Sampaio Maciel e Fernando Drei Valente, para proceder à abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, visando à contratação de serv iços de impressão. 
DORIO de 27/11/2008, nº 172, p. 47. 
 
Resolução nº 530, de 04 de dezembro de 2008.  
Designa Marcelo Simas Ribeiro, Contador, matrícula nº 40/901.259-2, CRC-RJ 78.471, Patrícia Fernandes 
Marques  e Bastos, Contador, matrícula nº 40/901.263-4 e Cíntia Guimarães Costa, Contador, matrícula nº 
40/901261-8, para, sob a presidência do primeiro, procederem ao exame dos processos de Prestação e Tomada 
de Contas dos Ordenadores de Despesas e demais Responsáv eis desta Corte de Contas, ref erentes ao exercício 
de 2008, e emitir em consequência os competentes Certificados de Auditoria. 
DORIO de 08/12/2008, nº 179, p. 55. 
 
Resolução nº 531, de 04 de dezembro de 2008.  
Designa Nelson Ev angelista da Fonseca, Contador, matrícula nº 40/900.783-2, Adílson da Luz, Técnico de 
Controle Externo, matrícula nº 40/901.223-8, e Heron Alexandre Moraes Rodrigues, Técnico de Controle Externo, 
matrícula nº 40/901.319-4 para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão encarregada da Verif icação 
de Valores em Caixa deste Tribunal, em 31 de dezembro de 2008. 
DORIO de 08/12/2008, nº 179, p. 55. 
 
Resolução nº 532, de 04 de dezembro de 2008.  
Designa João Carlos Nunes Pires, Diretor de Div isão - DAF/DGF, matrícula nº 40/900.319-5 e Sérgio Barbosa 
Ferreira, Auxiliar de Controle Externo, matrícula nº 40/900.303-9, para constituírem Comissão encarregada de 
realizar Inspeção Física no Almoxarif ado deste Tribunal, de forma a confirmar as posições do Inv entário Geral, 
relativ o ao exercício de 2008. 
DORIO de 08/12/2008, nº 179, p. 55. 
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Resolução nº 533, de 10 de dezembro de 2008.  
Conf irma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, o serv idor 
que menciona. 
DORIO de 15/12/2008, nº 184, p. 34. 
 
Resolução nº 534, de 16 de dezembro de 2008.  
Designa Gabriela Ferreira da Silv a Machado, como membro da equipe de apoio em substituição a Eliane Costa de 
Mello Alv es, designada através da Resolução nº 528, de 13 de novembro de 2008. 
DORIO de 18/12/2008, nº 187, p. 37. 
 
Resolução nº 535, de 19 de dezembro de 2008.  
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o 
exercício financeiro de 2008, aprovado pela Resolução nº 478, de 22 de janeiro de 2008. 
DORIO de 22/12/2008, nº 189, p. 114. 
 
Resolução nº 536, de 29 de dezembro de 2008.  
Designa Marco Antonio Lenz, como Pregoeiro, e para compor a equipe de apoio Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, 
Iv onildo Pov oa Venerotti Guimarães, Alexandre de Freitas e Fernando Drei Valente, para proceder à abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, visando o f ornecimento e instalação de Condicionadores de Ar tipo 
Split Casset, Split Piso/Teto e Bi-Split. 
DORIO de 31/12/2008, nº 195, p. 53. 
 

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

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

7.1. ATRIBUIÇÕES 

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

 
7.1.1. 1ª, 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 determinados pela Resolução N.º 179/2001, de 19/11/2002, é a seguinte 
a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle 
Externo : 
 

1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Gabinete do Prefeito – GBP  
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
Secretaria Municipal de Administração - SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho 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 

 

7.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a 
entrada de 16.044 e a saída de 14.303 processos na Secretaria de Controle Externo, 
considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 
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Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gráfico 4. Processos por Inspetoria 
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7.4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO 

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

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

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

 
040/001775/2008 
Contas de Gestão do Exmo. Sr. Prefeito, relativas ao exercício de 2007. O Plenário 
desta Corte, na sessão de 02/07/2008, decidiu, por unanimidade, com base na 
análise efetuada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD e nos 
termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Fernando Bueno Guimarães, pela 
emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas  com ressalvas , bem 
como, pela fixação de recomendações e alertas , nos seguintes termos: 
 
RESSALVAS: 

1. A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro deixou de responder às 
recomendações desta Corte, tendo, ainda, apresentado um percentual de 
cumprimento das mesmas inferior a 18%. Ressalte-se que algumas dessas 
recomendações vêm sendo reiteradas desde o exercício de 2000 (item 11.3); 

2. O Município realizou despesas indevidas com recursos do FUNDEB (subitem 
6.1.6.6), contrariando o art. 70 da Lei 9.394/96, combinado com o art. 23 da Lei 
11.494/07. 

3. O Município realizou despesas sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da lei 
4.320/64 - RIOZOO (subitem 5.2); SMS (6.2.3.1, 6.2.3.2 e 6.2.3.3) CET-RIO, 
COMLURB e RIOFILME (subitem 7.4); 

4. O Município promoveu aumento de despesas por meio de instrumentos 
normativos inadequados (Decretos nº 28.362 de 29/08/2007 e de nº 28.514, de 
05/10/2007), pois a matéria lá tratada era afeta à reserva de lei, nos termos do 
disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada 
pela Emenda Constitucional nº 32 (subitens 2.6.1); 

5. O Município descumpriu o disposto no art. 212 da Constituição Federal ao 
aplicar o percentual de 24,68% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(subitem 8.1). 

 
RECOMENDAÇÕES: 

1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 
esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas nos exercícios 
anteriores (item 11.3.1). Essa recomendação visa avaliar o empenho da 
Administração em sanar as deficiências reveladas na gestão passada; 

2. Que a Procuradoria Geral do Município informe à CGM o valor total dos créditos 
de improvável recuperação (subitens 9.2.5 e 11.3.3); 

3. Que a CGM constitua provisão contábil para perdas prováveis com base no valor 
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a ser informado pela PGM, conforme recomendação anterior (subitens 9.2.5 e 
11.3.4); 

4. Que sejam disponibilizados a esta Corte de Contas os Relatórios de Auditoria 
elaborados pela Auditoria Geral, nos termos do que consta nos arts. 37, inciso  
II, alínea "c", e 38, inciso III, da Deliberação n.º 034/83 (subitem 11.3.7); 

5. Que as audiências públicas do FMS mencionadas nos subitens 6.2.3.5 e 11.3.8 
sejam realizadas conforme estabelecido na Lei nº 8.689/93; 

6. Que os repasses devidos pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI sejam 
efetuados de acordo com o disposto na Lei nº 3.344/01 (subitens 6.3.1 e 
11.3.14) ; 

7. Que a CET-RIO providencie a regularização dos fatos apontados nos subitens 
7.2.10  e 11.3.15; 

8. Que sejam solucionadas as questões relativas à área de Educação (subitens 
6.1.6 e 11.3.18); 

9. Que os demonstrativos mencionados nos subitens 1.4 e 11.3.19 integrem as 
futuras prestações de contas em obediência ao princípio da transparência; 

10. Que as dotações decorrentes do Orçamento Participativo sejam identificadas, na 
Lei Orçamentária, por meio de projetos e atividades específicos, de forma a que 
se possa efetuar o devido acompanhamento de sua execução (subitens 1.9 e 
11.3.20); 

11. Que a CGM discrimine os repasses recebidos pelo Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental - FCA - de forma que se possa verificar a sua 
composição no demonstrativo das receitas arrecadadas (subitem 11.3.24); 

12. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de 
Janeiro - FUNDET, Fundo Municipal de Habitação -FMH, Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano -FMDU e o Fundo Municipal Antidrogas - FMAD 
cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas leis de 
criação (item 6 e subitem 11.3.25); 

13. Que seja observada a metodologia de cálculo, definida na Lei Orçamentária, na 
aferição do cumprimento à limitação, quanto à abertura de créditos 
suplementares (subitem 8.5 e 11.3.28); 

14. Que seja anexado nas futuras Prestações de Contas, o demonstrativo do cálculo 
do percentual apurado pela Superintendência do Tesouro Municipal relativo ao 
comprometimento com os juros, amortizações e encargos da dívida (subitem 
8.10 e 11.3.33); 

15. Que as Prestações de Contas venham acompanhadas da documentação 
relacionada no parágrafo único do art. 7º da Deliberação TCM nº 134, de 28 de 
novembro de 2000 (subitens 1.5 e 11.3.34); 

16. Que sejam criados 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, uma vez que a sua inexistência 
dificulta a transparência no tocante ao atendimento do disposto do art. 44 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.5.2.4 e 11.3.35); 

17. Que a Procuradoria Geral do Município - PGM - envide esforços para sanar de 
forma célere as pendências jurídicas comentadas nos subitens 7.2.10 e 11.3.30. 

 
Em face da presente análise, entende-se pertinente que poderiam ser efetuadas 
novas recomendações a seguir relacionadas: 
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18. Que a Administração Municipal dê ciência regularmente a esta Corte de Contas 
sobre o andamento da questão judicial mencionada no subitem 2.5.2.3.1 - ICMS; 

19. Que a RIOZOO providencie a resolução do apontado no subitem 5.1; 
20. Que a Secretaria Municipal de Saúde observe o disposto no art. 156 da 

IN/MPS/SRP nº 003/2005 o qual determina que o valor retido da contribuição ao 
INSS, nos casos de cessão de mão-de-obra, deverá ser recolhido pela empresa 
contratante até o dia dez do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal (item 
6.2.3.4); 

21. Que sejam regularizados os fatos apontados nos subitens 7.1 e 7.2 no que diz 
respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista; 

22. Que a CGM providencie, no âmbito das empresas públicas, uniformização na 
contabilização das transferências do Tesouro, pois estas vêm utilizando 
procedimentos distintos, de acordo com o subitem 7.2; 

23. Que o Município adote as providências necessárias para se evitar óbice à 
obtenção de receitas, decorrentes das transferências voluntárias, oriundas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo em vista o contido na 
Portaria MEC nº 06, de 20/06/2006. A existência de restrição para a obtenção 
desses recursos pode afetar, inclusive, a pretensão de futuros Governantes 
(subitem 8.1.3); 

24. Que a CGM ao elaborar o demonstrativo do Resultado Nominal (anexo VI do 
RREO) desconsidere o ativo disponível do FUNPREVI em seu cálculo, bem 
como providencie a dedução dos valores inscritos em Restos a Pagar 
Processados (subitem 10.3.2.2); 

 
A seguir são apresentadas recomendações que, face à sua gravidade, poderiam ser 
qualificadas como determinações, caso o Egrégio Plenário desta Corte entenda 
pertinente o seu imediato cumprimento: 
 
25. Que se proceda à regularização dos créditos do Fundo Especial de Previdência 

do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com órgãos e entidades do 
Município do Rio de Janeiro (subitens 6.3.1 e 11.3.5); 

26. Que as contribuições patronais do TCMRJ e da CMRJ sejam efetivamente 
pagas ao FUNPREVI pelo Poder Executivo, em consonância com a decisão da 
Oitava Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro 
(subitens 6.3.1 e 11.3.21); 

27. Que seja realizada avaliação atuarial do FUNPREVI, de acordo com o 
estabelecido no inciso I do art. 1º da Lei nº 9717/98 (subitem 11.3.32); 

28. Que no cálculo da Receita Corrente Líquida sejam consideradas as deduções 
referentes às Transferências da Gestão Plena (subitem 2.5.2.5); 

29. Que nos exercícios futuros, incluindo 2008, não sejam consideradas na base de 
cálculo que apura o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, despesas 
com características similares às abordadas no subitem 8.1.1.1; 

30. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB a fim de 
que os recursos da MDE sejam repassados a Secretaria Municipal de Educação 
(subitem 8.1.1.2.3); 

31. Que as disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio 
de Janeiro - FUNPREVI não integrem as deduções da dívida consolidada na 
base de cálculo que apura o cumprimento do art. 3º do Inciso II da Resolução nº 
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40/2001 do Senado (subitem 8.6); 
32. Que os Restos a Pagar sejam incluídos nas deduções do Ativo Disponível na 

base de cálculo que apura o cumprimento do art. 3º do Inciso II da Resolução nº 
40/2001 do Senado (subitem 8.6); 

33. Que o Município atente para a correta apuração das despesas com pessoal para 
os fins de cumprimento do art.19, inciso III e 20, inciso III, alínea "b", da LRF, 
conforme subitens 8.4 e subitem 11.2.A; 

34. Que o previsto no § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494/07 seja obedecido (subitem 
6.1.4); 

35. Que seja providenciada a regularização das despesas indevidas realizadas com 
recursos do FUNDEB (subitem 6.1.6.6) 

36. Que o Controle Interno (CGM) identifique os responsáveis pelas despesas sem 
prévio empenho (subitens 5.2, 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.2.3.3, 7.4 e 11.3.2), 
comunicando a esta Corte as providências adotadas (§1º do art.74 da CF) ; 

37. Que sejam consideradas no cálculo da suficiência apurada de acordo com o 
Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal, as "despesas a pagar", "provisões" ou 
qualquer outra obrigação financeira decorrentes ou não da execução 
orçamentária. (subitens 8.11 e  11.3.13); 

38. Que o Município não promova aumento de despesas através de instrumentos 
normativos inadequados (subitem 2.6.1); 

39. Que sejam observados os parâmetros constitucionais e legais que permeiam as 
decisões desta Corte sobre a correta apuração das despesas com a 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 8.1.1 e 11.3.10; 

40. Que o Município promova a aplicação adicional de receitas na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino no exercício de 2008 para que seja atingido um 
percentual mínimo de R$ 20.143.594,29 de forma a regularizar o apontado no 
subitem 8.1, considerando as demais decisões desta Corte atinentes a base de 
cálculo da MDE. 

 
ALERTAS: 

i. aos riscos decorrentes da implementação da Operação de Securitização dos 
Créditos relativos à Dívida Ativa conforme subitem 9.2.2. 

ii. ao risco do comprometimento das finanças municipais, em virtude da 
possibilidade da existência de valores não reconhecidos no Passivo do 
Município do Rio de Janeiro (subitem 8.11.1); 

iii. de cautela com as despesas elencadas como MDE, haja vista o disposto no 
subitem 8.1.1.3. 

iv. à necessidade de se observar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
11.494/2007, de forma a expurgar o Ganho do FUNDEB da base de cálculo da 
MDE, conforme subitem 8.1.2 e item 11.1.B. 

· Seja informado à Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade de 
não se considerar as disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI como dedução da dívida consolidada, 
na determinação da meta do Resultado Nominal, quando do exame do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias. (subitem 10.3.2.2); 

· Seja informado à Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade da 
inclusão dos Restos a Pagar Processados do Município nas deduções do Ativo 
Disponível na determinação da meta do Resultado Nominal, quando do exame 
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do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. (subitem 10.3.2.2); 
· Seja informado à Procuradoria Geral do Município - PGM que o correto 

percentual mínimo de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
previsto nos artigos 212 §2º e 213 da CF/88, é de 25% da receita resultante de 
imposto e transferências e não 20% como afirmado na conclusão do Parecer 
exarado no Processo 013/000.094/2007 (subitem 8.1.1.2.2); 

· Esta Corte considere os seguintes percentuais e montantes relativos aos limites 
mínimos e máximos: 
1) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 25,10% em 2005,  25,10% em 

2006, e 24,68% em 2007, respectivamente; 
2) Dívida consolidada líquida: 73,04% em 2007; 
3) Despesa com Pessoal Consolidada: 50,09% em 2007.  
4) Ações e Serviços Públicos de Saúde; 15,66 % em 2006 e 15,14% em 2007;  
5) Despesa com Pessoal do Poder Executivo: 46,97% em 2007;  
6) Suficiência de Caixa, exceto FUNPREVI, após a inscrição em Restos a Pagar 

Não Processados: R$ 667,86 milhões em 2007. 
 
 
 

7.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS  

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2008, 
foram realizadas as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR/REVEILLON e 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
Abril : Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM e Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECT. 
Maio : Gabinete do Prefeito - GBP e Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE.  
Junho : Secretaria Municipal de Administração - SMA, Subsecretaria de Estudos e 
Pesquisas em Administração Pública - SUBEPAP  e Secretaria Especial de Publicidade, 
Propaganda e Pesquisa - SEPROP. 
Julho : Secretaria Especial de Turismo - SETUR e Empresa de Turismo do Município do 
Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Agosto : Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - EMAG, Secretaria Municipal de 
Fazenda - SMF e Centro de Feiras, Exposições e Congresso s do RJ - RIOCENTRO. 
Setembro : Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO  e Controladoria Geral do 
Município do RJ - CGM. 
Outubro: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Secretaria 
Municipal de Governo - SMG e Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE. 
Novembro : Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS e Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV. 

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Abril : Secretaria Municipal do Habitat - SMH. 
Agosto : Secretaria Municipal do Habitat - SMH. 
Setembro : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE . 
Novembro : Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Secretaria 
Extraordinária da Qualidade de Vida - SEQV. 
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3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
Abril : Secretaria Municipal de Assi stência Social - SMAS  e Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC. 
Junho : Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO e Fundação Planetário da Cidade 
do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO . 
Julho : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Agosto : Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME . 
Outubro:  Secretaria Municipal das Culturas - SMC. 
Novembro:  Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR / SEDC  e 
Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento Revitalização do 
Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro - SEDREPAHC. 

 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Abril:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Maio : Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ . 
Junho : Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Julho : Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ. 
Agosto : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Novembro:  Subsecretária dos Jogos Olímpicos 2016 - SE 2016. 

 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Abril : Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Maio : Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Junho : Instituto de Previdência e Assi stência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Julho : Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ . 
Agosto : Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Setembro : Instituto de Previdência e Assi stência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Outubro:  Instituto de Previdência e Assi stência do Município do RJ - PREVI-RIO. 
Novembro:  Instituto de Previdência e Assi stência do Município do RJ - PREVI-RIO. 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ , Instituto 
Municipal de Urbanismo Pereira Passo s - IPP, Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA, Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR e Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB .Abril : 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO. 
Maio : Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 
Agosto : Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB , Companhia de 
Engenharia de Tráfego do RJ - CET-RIO e Fundação Jardim Zoológico da Cidade do RJ - 
RIO-ZOO. 
Outubro:  Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB  e Secretaria Municipal 
de Transportes - SMTR. 
Novembro:  Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 

 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento  

Março : Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, Procuradoria Geral do Município do Rio de 
Janeiro - PGM - FOE, Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro -
FUNPREVI, Fundo Municipal de Saúde - FMS e Controladoria Geral do Município - CGM. 
Maio : Fundo de Conservação Ambiental - FCA, Fundo de Mobilização de Esportes 
Olímpicos - FMEO, Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - FMDU e Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ . 
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Junho : Empresas - Fiscal / Receitas. 
Julho:  - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho do Município do RJ - FUNDET. 
Agosto : Empresas / Pessoal e Empresas Contábeis / Privada. 
Setembro : Fundo Municipal de Saúde - FMS. Outubro: Companhia Municipal de 
Conservação e Obras Públicas - RIOCOP e Autarquias e Fundações. 
Novembro:  Instituto de Previdência e Assi stência do Município do RJ - PREVI-RIO, Fundo 
Especial de Previdência do Município do  RJ - FUNPREVI e Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB. 

 
 
7.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS  

Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 
2008, foram realizadas as seguintes Auditorias: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Maio : Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Março : Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. 
Maio : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE . 
Junho : Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/CGP. 
Julho : Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - PCRJ . 
Setembro : Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO/SUBAM . 
 

3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Agosto : Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
 

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Maio : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Outubro:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Novembro : Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
 

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Abril : Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO. 
Julho : Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 

 
 
7.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS  

Cumprindo o determinado no Programa de Visitas Técnicas para o ano de 2008, 
foram realizadas as seguintes Visitas: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Junho : Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
Setembro :Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
Novembro:  Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 

 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Janeiro : Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO e Empresa Municipal 
de Urbanização - RIOURBE .  
Fev ereiro : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE , Secretaria Municipal de Obras 
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e Serviços Públicos - SMO e Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de 
Janeiro - GEORIO.  
Março : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE  e Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMO. 
Abril : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE . 
Maio : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE . 
Junho : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE . 
Julho : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal do Habitat - 
SMH. 
Agosto :  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE  e Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH. 
Setembro :  Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH. 
Outubro: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH. 
Novembro : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH. 
Dezembro : Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH. 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Fev ereiro : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Março : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Abril : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Maio : Secretaria Municipal de Educação - SME. 
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. 
Novembro: 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. 
Dezembro : Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

Junho : Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB . 
Julho : Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.  
Outubro: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.   

 
7.5.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no 
contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica 
deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por 
inexperiência ou até desconhecimento da legislação. 
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Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos 
órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos 
trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito 
da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe 
na função pedagógica. 

A partir de 1999, esta SCE passou a acompanhar de forma mais intensa a execução 
dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, 
proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos 
órgãos visitados. 

Atualmente estes trabalhos são alicerçadas em um método voltado para verificações 
pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte 
desta SCE. 

 
7.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao ano de 2008, destacamos as seguintes: 
      
040/006552/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Extraordinária de 
Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória 
Cultural da Cidade do Rio de Janeiro – SEDREPACH, em novembro/dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, convênios, bens móveis e execução de 
termos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006493/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da 
Pessoa Com Deficiência - SMPD e na Fundação Municipal Lar Escola Francisco de 
Paula - FUNLAR, em novembro/dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, convênios e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006142/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Execução de termos contratuais referentes ao Programa "Gari 
Comunitário".  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006131/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios - MULTIRIO, em novembro/2007. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/11/2008. 
 
040/006120/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
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Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, sistema descentralizado de pagamento, ativos 
patrimoniais, execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006119/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, ativos patrimoniais, execução de 
contratos/termo de permissão de uso. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006090/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em outubro/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
Sistema Descentralizado de Pagamento; diárias e passagens; processos formados 
através de licitação nas modalidades convite e pregão, bem como sua dispensa e 
inexigibilidade; resultado do estudo do Grupo de Trabalho - Decreto nº 26711/06; 
Mutirão Reflorestamento e Guardiões dos Rios. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/08/2008. 
 
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 termos e adiantamentos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/11/2008. 
 
040/005813/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em outubro/2007. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/12/2008. 
 
040/005694/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
análise de processos; inexigibilidades - Programa Gari Comunitário. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/08/2008. 
 
040/005649/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia 
de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, em setembro/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução dos contratos referentes ao 
PAN e PARAPAN 2007, com foco na execução financeira; procedimentos para 
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aquisição de bens e serviços através do SDP (Sistema Descentralizado de 
Pagamentos); condições de armazenamento dos materiais do almoxarifado; execução 
dos contratos relativos à prestação de serviços de controle de interseções 
semaforizadas (Consórcio Interseções e Consórcio SDFE), de serviços teatrais para 
educação no trânsito, dentre outros; observação do cumprimento da Portaria "N" 003 
CET-RIO, de 06/02/2007, referente ao correto  preenchimento dos BDOs e outros 
assuntos; bens móveis, e, concessões de diárias e passagens. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 18/06/2008. 
 
040/005610/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na RIOFILME, em 
setembro/outubro/2007.  
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas de contratos. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 10/12/2008. 
 
040/005523/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Distribuidora de Filmes S.A.- 
RIOFILME, em agosto/setembro/2008. 
OBJETIVOS: Prestação de Contas e execução dos contratos de distribuição de 
filmes. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/12/2008. 
 
040/005488/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: diárias e passagens; execução de 
termos contratuais; controle e movimentação dos materiais armazenados no 
almoxarifado; controle e movimentação de bens móveis; análise de processos com 
valores inferiores a R$ 500.000,00; processos formados através de licitação na 
modalidade convite, bem como sua dispensa e inexigibilidade; atendimento às 
recomendações anteriores. 
DECISÃO: Remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 08/12/2008. 
 
040/005412/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em setembro/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
Sistema Descentralizado de Pagamento; diárias e passagens; análise de processos; 
registro, controle e movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; 
registro, controle e movimentação dos bens móveis; atendimento das recomendações 
anteriores. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 
09/07/2008. 
 
040/005188/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificar o cumprimento da legislação tributária Municipal e Federal por 
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parte das empresas Municipais, bem como verificar o recolhimento da obrigação 
principal. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/11/2008. 
 
040/005178/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO, em 
junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificar o cumprimento da legislação tributária Municipal e Federal por 
parte das empresas Municipais, bem como verificar o recolhimento da obrigação 
principal. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/11/2008. 
 
040/005161/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em agosto/2008. 
OBJETIVOS: Analisar a conformidade dos convênios nº 06/2007 com a UNIMAR e nº 
24/2008 com a AMAPAN, ambos destinados à execução do Programa Saúde da 
Família nos complexos da Maré e do Lins, respectivamente. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004980/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - Funlar e na Secretaria Extraordinária Deficiente-Cidadão 
- SEDECI, em julho/2007. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/09/2008. 
 
040/004953/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Artes 
Gráficas - EMAG, em agosto/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, sistema descentralizado de pagamentos, 
ativos patrimoniais e execução de contratos. Verificado também o Projeto de 
Reciclagem de Papel - Papel Carioca, desenvolvido  a partir do aproveitamento de 
aparas oriundas de serviços gráficos desenvolvidos pela EMAG.  O projeto capacita 
jovens em situação de vulnerabilidade social. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/11/2008. 
 
040/004718/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em julho/2008. 
OBJETIVOS: Analisar contratos e processos relativos ao Carnaval/2008. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004672/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - PGM/FOE, Fundo 
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Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal para Atendimento à Criança 
e ao Adolescente - FMDCA e no Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
do Município do Rio de Janeiro - FUNDET, em julho/2008. 

OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em maio/2008, 
verificando se os seus saldos e movimentações espelham as situações 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 08/10/2008. 
 
040/004475/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: procedimentos para aquisição de 
bens e serviços através do sistema descentralizado de pagamento; processos e 
contratos firmados através de dispensas e inexigibilidades; registro, controle e 
movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; controle, da guarda e 
localização dos bens móveis; atendimento das recomendações apontadas em 
inspeções anteriores; processos de diárias e passagens; licitações na modalidade 
pregão; execução da atividade de limpeza das praias, e, processos não enquadrados 
na Deliberação nº 127/99. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/05/2008. 
 
040/004286/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em junho/2007. 
OBJETIVOS: Verificação da execução financeira, orçamentária e operacional do 
contrato nº 69/2002 e seus aditivos, celebrado com a empresa S/A Paulista de 
Construções e Comércio (processo administrativo nº 01/501.822/2002), e dos 
contratos nº 026/2006 e nº 086/2007, celebrados com a empresa CAENGE S/A 
Construção  Administração e Engenharia (processos administrativos nº  
01/502.447/2006 e nº 001/500.336/2007 respectivamente), todos referentes à 
prestação de serviços de operação do AMG - Aterro Metropolitano de Gramacho. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/05/2008. 
 
040/004234/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitat - SMH, em junho/2007. 
OBJETIVOS: Verificação de termos decorrentes de licitação na modalidade convite e 
provenientes de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como selecionados 
contratos referentes as obras de engenharia, para constatação "in loco" da execução 
dos serviços. 
OBSERVAÇÃO: Foram solicitados informações acerca das providências adotadas em 
relação à depredação, desmanche e roubo de equipamentos instalados em várias 
áreas das Estações de Tratamentos de Água, bem como a respeito da operação das 
Estações Elevatórias de Esgoto. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 17/12/2008. 
 
040/004233/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
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Trabalho e Emprego - SMTE, em maio/2003.  
OBJETIVOS: Verificação de atos administrativos abrangendo o período de abril/2002 
a abril/2003. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, considerando que existem indícios de pagamento 
indevido de bolsas de estágio e que foram compradas cartilhas pela SMTE quando a 
obrigação seria da CESOP, opina pela adoção de Tomada de Contas Especial 
objetivando a apuração de possível dano e identificação do responsável. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 17/12/2008. 
 
040/004105/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Turismo - SETUR, em julho/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, ativos patrimoniais, execução de contratos, 
bem como constatar a regularidade dos repasses efetuados pela Empresa Brasileira 
de Terraplanagem e Engenharia S/A, pertinente ao Contrato de Concessão da Marina 
da Glória, incluindo verificação "in loco". 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/09/2008. 
 
040/003985/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Prevenção à Dependência Química - SEPDQ, em julho/2008 
OBJETIVOS: Avaliar a execução operacional e financeira dos contratos e convênios 
relevantes, da execução orçamentária e o controle patrimonial. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/10/2008. 
 
040/003721/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo de Conservação Ambiental - FCA, 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU e Fundo de Mobilização do 
Esporte Olímpico - FMEO,  em maio/2008. 
OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes dos balancetes, em especial 
verificar os pontos de auditoria das inspeções anteriores considerados de maior 
importância, e a aderência dos procedimentos às normas legais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/09/2008. 
 
040/003598/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em março/2007. 
OBJETIVOS: Verificar a prática esportiva nas escolas da Rede Municipal. 
COMENTÁRIOS: A equipe de inspeção detectou insuficiências nos espaços e 
equipamentos destinados à prática esportiva. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/12/2008. 
 
040/003598/2005 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em maio/2005. 
OBJETIVOS: Execução contratual. 
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COMENTÁRIOS: Tribunal confirmou a decisão no sentido da realização de tomada de 
contas especial para a apuração das impropriedades identificadas no  Contrato n.º 
25/2005 celebrado com a empresa ALFLA Promoções e  Eventos Ltda. visando à 
execução do Projeto  Brincando na Praça. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 30/06/08. 
 
040/003570/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa de Multimeios - 
MULTIRIO, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Fundo fixo e análise de processos em geral. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/09/2008. 
 
040/003569/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame da Prestação de Contas de Gestão do CMRJ 
referente ao exercício de 2007. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/12/2008. 
 
040/003508/2008 
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: Verificação da manutenção de obras de arte especiais, visando  à 
constatação in loco da execução dos serviços. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
03/09/2008. 
 
040/003507/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário, em 
junho/2008. 
OBJETIVOS: Adiantamentos e análise de processos em geral. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/09/2008. 
 
040/003415/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em junho/julho/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos processos referentes a concessão de incentivos fiscais 
na área cultural. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 08/10/2008. 
 
040/003328/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo Municipal de Saúde (FMS), em março/2008. 
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Pontas do Prefeito através da 
análise do balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como verificar o 
cumprimento da Emenda Constitucional nº 29. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/12/2008. 
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040/003218/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
controle e movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; processos 
formados através de licitação nas modalidades tomada de preço, convite e pregão, 
bem como sua dispensa e inexigibilidade; atendimento aos objetivos do Grupo de 
Trabalho criado pelo Decreto nº 28.291/07; 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 08/09/2008. 
 
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 móveis e almoxarifado. 
COMENTÁRIOS: A equipe de inspeção detectou insuficiências, especialmente no 
tocante à segurança dos equipamentos da Secretaria. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 20/10/2008. 
 
040/002937/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município - PGM, em abril/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, sistema descentralizado de pagamento, ativos 
patrimoniais,  execução de contratos e monitoramento de inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002925/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em maio/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: processos formados através de 
licitação nas modalidades convite e pregão, bem como sua dispensa e inexigibilidade; 
execução de contratos; atendimento das recomendações da inspeção anterior. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/08/2008. 
 
040/002910/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em abril/maio/2008. 
OBJETIVOS: Análise de desempenho das casas de espetáculos integrantes da Rede 
Municipal de Teatros, no tocante aos aspectos de frequência de público, taxa de 
ocupação, custo de manutenção e receitas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/09/2008. 
         
040/002888/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em março/2008. 
OBJETIVOS: Apurar a dívida do Tesouro Municipal com o FUNPREVI, decorrente da 
não realização dos repasses relacionados à folha de inativos e da falta de pagamento 
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da contribuição patronal da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
30/07/2008. 
 
040/002887/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em março/2008. 
OBJETIVOS: Subsidiar o exame da Prestação de Contas de Gestão do Exmo. Sr. 
Prefeito referente ao ano de 2007, bem como analisar a Dívida Ativa e os precatórios 
judiciais. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/09/2008. 
 
040/002790/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em abril/2008. 
OBJETIVOS: Avaliar se as normas para o registro, o controle e a movimentação dos 
materiais existentes, estão de acordo com a Resolução CGM nº 365, de 27/12/2001; 
verificar se as condições de instalação, segurança e armazenagem obedecem aos 
padrões estabelecidos pala Superintendência de Material da SMA, notadamente o 
Manual de Rotinas e Procedimentos de Almoxarifado; verificar se o cronograma de 
instalação do Sistema de Materiais Corporativo gerido pela Secretaria Municipal de 
Administração, denominado SIGMA, foi cumprido conforme relatado no processo nº 
05/2585/2006. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/2008. 
 
040/002658/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em março/abril/ maio/2008. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e contratação de 
ONG's. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/09/2008. 
 
040/002374/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico 
da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, em março/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: adequação ao disposto no Decreto nº 
28.270/2007, que trata da utilização de placas confeccionadas a partir de material 
reciclado; entradas e saídas e contagem física do plantel de semoventes; atendimento 
ao disposto na Deliberação TCMRJ nº 127/1999, e alterações; contratos vinculados 
ao Programa de Trabalho nº 24.42.18.541.0030.4095 - Gerenciamento da Riozoo; 
despesas eventuais incorridas (serviços prestados ou materiais entregues até 
31/12/2007) que não foram pagas dentro do orçamento de 2007. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/11/2008. 
 
040/002302/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em março/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução do contrato de concessão 
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da exploração do pedágio da Linha Amarela, selecionado a partir de denúncia 
recebida pela Ouvidoria do Tribunal; processos decorrentes de licitação nas 
modalidades tomada de preços, convite, pregão, bem como dispensa e/ou 
inexigibilidade, ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2007; execução de 
termos contratuais de serviços de coleta, transporte e entrega de notificação, 
selecionados através do sistema FINCON; processos administrativos de pagamento 
de faturas; atendimento ao disposto no voto do Exmo Conselheiro Jair Lins Netto, 
confirmando se no Termo de Permissão de Uso nº 31/2000 constam as assinaturas 
dos representantes do Município e do Detran. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/06/2008. 
 
040/002297/2007 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
- FPJ, em fevereiro/2007. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema Descentralizado de 
Pagamento; processos de dispensa, inexigibilidade, convites, tomadas de preço e pregão; 
execução de termos contratuais; almoxarifado; diárias e passagens; processos relativos a 
concessão de estágio. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 24/11/2008. 
 
040/002175/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Habitat - SMH, em março/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos termos decorrentes de licitação na modalidade de 
convite, tomada de preços (com valor abaixo de R$ 500.000,00) e provenientes de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, além da constatação in loco da execução de 
serviços referentes à obras de engenharia. 
OBSERVAÇÃO: Foram solicitados esclarecimentos em relação às Escolas Martin 
Luther King e Jardim Maravilha e a ETE do Loteamento Piaí - Sepetiba, quanto aos 
serviços não executados, alterações de projetos e falta de operação/manutenção da 
estação, bem como a SME acerca da inclusão de banheiros infantis na EM Jardim 
Maravilha, pois não possui alunos nesta faixa etária.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 23/06/2008. 
 
040/001984/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo - SMU, em fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: processos e contratos firmados 
através de dispensa e/ou inexigibilidade, convite, tomada de preços e pregão; 
procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado 
de Pagamento (SDP) e sua conformidade com a legislação vigente; registro, controle 
e movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; controle, guarda e 
localização dos bens móveis; atendimento das recomendações apontadas na 
inspeção anterior; processos relativos a concessão de diárias e passagens; processos 
administrativos de pagamento de faturas.  
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/10/2008. 
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040/001790/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
controle e movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; controle e 
movimentação de bens móveis; Sistema Descentralizado de Pagamento; diárias e 
passagens; processos formados através de licitação nas modalidades tomada de 
preço, concorrência e pregão, bem como sua dispensa e inexigibilidade; verificação 
do atendimento às recomendações anteriores. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/08/2008. 
 
040/001695/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: conformidade, com a Lei nº 
8.666/1993 e alterações, da aquisição de bens e serviços, classificadas, 
contabilmente, pela Comlurb, como pequenas despesas, ocorridas no período de 
janeiro de 2007 a fevereiro de 2008; execução física de contratos de aquisição de 
pneus, câmaras de ar, óleo diesel, lubrificantes, cartões magnéticos para 
abastecimento de veículos e de reforma de pneus, selecionados através do sistema 
FINCON; execução financeira de contratos de aquisição de gêneros alimentícios para 
lanches e desjejum, e de plano de assistência médico-hospitalar, selecionados 
através do sistema FINCON.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/10/2008. 
 
040/001662/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins 
do Município do Rio de Janeiro - FPJ, em fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: processos e contratos firmados 
através de dispensa e/ou inexigibilidade, convite, tomada de preços e pregão; 
execução de termos contratuais relativos à conservação de praças, instalação de 
brinquedos e de alambrados; procedimentos para aquisição de bens e serviços 
através do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP) e sua conformidade com a 
legislação vigente; registro, controle e movimentação dos materiais armazenados no 
almoxarifado; guarda e localização dos bens móveis; processos relativos à concessão 
de diárias e passagens; processos relativos a convênios com universidades e termos 
de compromisso para realização de estágios na FPJ; atendimento das 
recomendações apontadas na inspeção anterior. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 01/10/2008. 
 
040/001357/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos - IPP, em fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: procedimentos para aquisição de 
bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP) e sua 
conformidade com a legislação vigente; execução de termos contratuais relativos à 
prestação de serviços de conservação e limpeza e de manutenção predial; processos 



JANEIRO-DEZEMBRO/2008 

43 

 
 

decorrentes de licitação nas modalidades tomada de preços, convite, pregão, bem 
como em dispensa e/ou inexigibilidade; registro, controle e movimentação dos 
materiais armazenados no almoxarifado; controle, guarda e localização dos bens 
móveis; processos relativos à concessão de diárias e passagens; processos  
administrativos de pagamento de faturas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/10/2008. 
 
040/001017/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial RIO 
2007 - SE RIO 2007, em novembro/2005. 
COMENTÁRIOS: O órgão inseriu cópia dos DARMs já pagos e esclareceu que o valor 
correto a ser recolhido é de R$ 74.325,63, sendo devidos ainda juros de mora entre 
dezembro de 2006 e a data do efetivo pagamento. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 14/05/2008. 
 
040/000655/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Iluminação - RIOLUZ, em outubro/2007.  
OBJETIVOS: Análise de termos não remetidos e Fundo Fixo de Caixa. 
OBSERVAÇÃO: Foram solicitados esclarecimentos em relação ao contrato nº 139/06 
e ao contrato de outorga nº 42/07. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 22/09/2008. 
 
040/000402/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em novembro/2007.  
OBJETIVOS: Verificar os saldos bancários e as aplicações financeiras; recebimento 
dos recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS e do Fundo Estadual de Saúde - 
FES e sua contabilização; existência de divergência entre as datas de repasse e o 
crédito efetuado na conta do Fundo Municipal de Saúde; contas "Contas a Receber", 
"Valores a Receber do Tesouro Municipal", "Contas a Pagar",  "Restos a Pagar", 
"Provisão" e "Valores a Repassar ao Tesouro Municipal"; a ocorrência de despesa 
sem prévio empenho. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/08/2008. 
 
040/000210/2006 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Superintendência Municipal 
de Transportes Urbanos - SMTU, em outubro/2005. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de contratos, controle e 
movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado, controle e movimentação 
de bens móveis, Sistema Descentralizado de Pagamento, verificação do atendimento 
às recomendações pendentes. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/07/2008. 
 
040/000125/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial 
Olimpíadas 2016, outubro/2007. (ex. Secretaria Especial RIO 2007) 
OBJETIVOS: Exame e verificação dos bens e equipamentos a serem revertidos ao 
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município, do inventário dos bens remanescentes efetuado pelo CO-RIO, das 
despesas a serem ressarcidas ao Município e da prestação de contas dos convênios 
de manutenção e custeio do CO-RIO. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/02/2008. 
 
040/000100/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Qualidade de Vida - SEQV, em outubro/2007. 
OBJETIVOS: Análise dos termos não remetidos e suprimentos de fundos. 
OBSERVAÇÃO: Foram  solicitados os seguintes esclarecimentos em relação ao 
Convênio nº 05/06. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/07/2008. 
 
040/000012/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - SMG, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, sistema descentralizado de pagamento, ativos 
patrimoniais, execução de contratos, sindicâncias administrativas instauradas, 
monitoramento da inspeção anterior e visitas às unidades descentralizadas. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: análise de termos contratuais; 
contrato da Linha Amarela; procedimentos para aquisição de bens e serviços através 
do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP) e sua conformidade com a 
legislação vigente; processos relativos à concessão de diárias e passagens; 
processos firmados através de licitação nas modalidades convite, tomada de preços, 
concorrência e pregão, bem como sua dispensa e/ou inexigibilidade; registro, controle 
e movimentação dos materiais armazenados no almoxarifado; controle, guarda e 
localização dos bens móveis; atendimento das recomendações apontadas na 
inspeção anterior.  
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais; 
contratos de serviços continuados; procedimentos para aquisição de bens e serviços 
através do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP) e sua conformidade com a 
legislação vigente; processos relativos à concessão de diárias e passagens; 
processos firmados através de licitação na modalidade tomada de preços; controle, 
guarda e localização dos bens móveis; atendimento das recomendações da inspeção 
de outubro/2007.  
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Qualidade de Vida - SEQV e na Empresa Municipal de Iluminação - RIOLUZ em 
dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de termos decorrentes de licitação na modalidade convite e 
provenientes de dispensa e inexigibilidade. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Vigilância - EMV, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, ativos patrimoniais, sistema descentralizado 
de pagamento, execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Comunicação Social - SECS, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
das despesas, realização de licitações, ativos patrimoniais, sistema descentralizado 
de pagamento e execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 
7.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2008, destacamos as 
seguintes: 
      
040/006397/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Monitorar, no Programa de Saúde da Família (PSF), a implementação 
das recomendações propostas à Secretaria Municipal de Saúde por meio do Voto do 
Exmo Sr. Conselheiro Relator Antônio Carlos Flores de Moraes, aprovado na Sessão 
Ordinária de 10/11/2004. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006029/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC, em julho/2007. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa "O Rio na Defesa do 
Meio Ambiente". 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 08/12/2008. 
 
040/004246/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
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Obras e Serviços públicos - SMO/CGO, em abril/2007. 
OBJETIVOS: Monitoramento visando avaliar a implementação das recomendações 
constantes da Matriz de Achados referentes à produção e aplicação de massa 
asfáltica. 
OBSERVAÇÃO: Foram solicitados: 1) a remessa da documentação comprobatória de 
readequação dos quantitativos referentes à produção de massa asfáltica; 2) 
esclarecimentos a respeito da razão dos insumos nos momentos testados não 
apresentarem proporcionalidade com relação aos fornecimentos médios e às 
quantidades de massa  que se poderia produzir com sua utilização, havendo sobras 
ou faltas de determinados  produtos. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 07/05/2008. 
 
040/004245/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC, em abril/2007. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa "Educação Ambiental" 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 14/04/2008. 
 
040/004243/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, em maio/2008.  
OBJETIVOS:  Monitoramento do Programa Municipal de Saúde Mental. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/12/2008. 
 
040/004220/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2008. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa "Fiscalização Eletrônica 
em Vias Públicas". 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/11/2008. 
 
040/003584/2007 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em março/maio/2007. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Escola Carioca de 
Empreendedores Comunitários. 
COMENTÁRIOS: A equipe de inspeção apontou imperfeições e indicou 
Oportunidades de Melhoria para otimização do desempenho do projeto. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/03/2008. 
 
040/001397/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Superintendência de 
Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/2007. 
OBJETIVOS: Avaliar as ações desenvolvidas pela Superintendência de Patrimônio - 
SPA no que tange aos procedimentos aplicados à administração, fiscalização, 
cobrança e recebimento referentes aos próprios municipais. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/12/2008. 
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040/000894/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Subsecretaria de Águas 
Municipais da SMO/SUBAM, em outubro/2007. 
OBJETIVOS: Avaliar a implantação do Programa de Esgotamento Sanitário na AP-5. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/09/2008. 
 
040/000187/2009 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em setembro a dezembro/2008.  
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa Família Acolhedora. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000186/2008 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em janeiro/2007.  
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Planteq - Plano Territorial de 
Qualificação, buscando examinar a efetividade do projeto, assim como a 
economicidade, eficiência e eficácia de sua implementação. 
COMENTÁRIOS: Sugerida a remessa do relatório ao órgão para ciência de seu 
conteúdo, a fim de:1) avaliar a oportunidade, conveniência e viabilidade de implantar 
as recomendações formuladas pela equipe de auditoria; 2) adotar providências 
administrativas necessárias à apuração do constatado pela equipe, de modo a obter 
ressarcimento dos gastos indevidamente realizados com alunos matriculados que não 
frequentaram os cursos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/05/2008. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SMEL, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho das ações do Programa MEL I, da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, cujo gerenciamento e execução é de responsabilidade 
do Centro Comunitário Lídia Santos (CEACA-VILA), sendo a ele repassado 
aproximadamente R$ 5.800.000,00, mediante o Convênio nº 20/08, com vigência de 
26/03/08 a 25/03/09. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Subsecretaria  de Águas 
Municipais - O/SUB-RIOAGUAS, em setembro/outubro/2008. 
OBJETIVOS: Monitoramento de esgotamento sanitário. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria elaboração. 
 
 
 
7.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2008, destacamos as seguintes: 
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040/006521/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em novembro/dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006299/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Monitoramento de Visita Técnica realizada no PS Professor Mário 
Rodrigues Cid por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006079/2008 
Visita Técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação das quilometragens utilizadas pelos veículos que atendem 
aos contratos nºs 375/03 e 376/03 
DECISÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006030/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Monitoramento de Visita Técnica realizada no  PS Dr. Garfield de 
Almeida por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005841/2008 
Visita Técnica realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda 
-SMF, em setembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos termos de cessão de uso nºs 008/2008 e 
011/2008-F/SPA, firmados entre a SMF e o Comitê Olímpico Brasileiro, tendo por 
objeto os imóveis denominados Parque Aquático Maria Lenk e Velódromo, com 
destaque para os encargos e obrigações assumidas. 
COMENTÁRIOS: O trabalho foi realizado por técnicos da 1ª e 2ª IGE's, sendo 
detectadas impropriedades, dentre as quais:  inexistência de grade de separação 
entre o Parque Aquático e a Arena Multiuso, em desacordo com previsão contratual;  
laudos de vistoria apontavam diversos problemas nas instalações;  detectadas 
imperfeições que ocorreram após a elaboração do laudo de vistoria;  ausência de 
inventários dos equipamentos constantes dos empreendimentos;  não apresentação 
de documento relativo ao "habite-se" e ao seguro dos imóveis. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2008. 
 
040/005785/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Monitoramento de Visita Técnica realizada no Posto de Saúde Dr. 
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Pedro Nava por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005608/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Oswaldo 
Villela, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2008. 
 
040/005595/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10ª CRE, em outubro/2007.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda e condições gerais da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 25/08/2008. 
 
040/005594/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/9ª CRE, em outubro/2007.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda e condições gerais da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/03/2008. 
 
040/005570/2008 
Visita Técnica a Creches Municipais e Conveniadas realizada pela 3ª Inspetoria Geral, 
na Secretaria Municipal de Educação/3ª, 4ª, 9ª e 10ª CRE, em outubro/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação, equipe técnico-
administrativa e condições gerais das creches. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005519/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em janeiro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 153/2005, 
lavrado com a Padecon Construções Ltda., visando à  realização de obras e serviços 
de complementação das intervenções da Lona Cultural de Jacarepaguá. 
 
040/005420/2008 
Visita Técnica realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SMF, em setembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar a execução do Termo de Concessão de Uso nº 53/2007-
F/SPA, celebrado entre a SMF e GL Events Centro de Convenções Ltda., cujo objeto 
é a concessão de uso e fruição de caráter administrativo, com estipulação de 
encargos do equipamento esportivo denominado Arena Multiuso, com destaque para 
as condições de manutenção, conservação e funcionamento das 
instalações/equipamentos. 
COMENTÁRIOS: O trabalho foi realizado por técnicos da 1ª e 2ª IGE's, sendo 
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apontadas impropriedades, dentre as quais:  ausência de documento que 
comprovasse a data da entrega das chaves; listagem de equipamentos entregue à 
equipe inspecionante incompleta, tendo sido elaborada após a assinatura da 
concessão;  ausência da construção de rampa de acesso definitiva. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/12/2008. 
 
040/005134/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em setembro/2008. Monitoramento. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr 
Henrique Monat, por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO:Processo em tramitação. 
 
040/005098/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/7ª CRE, em setembro/2007.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda e condições gerais da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 25/08/2008. 
 
040/004803/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em agosto/2008. Monitoramento. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o CMS Waldir 
Franco, por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004671/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em maio/junho/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e as condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/11/2008. 
 
040/004556/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/6ª CRE, em agosto/2007. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/08/2008. 
 
040/004480/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/5ª CRE, em agosto/2007. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/09/2008. 
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040/004395/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da Subsecretaria de 
Gestão das Bacias Hidrográficas - RIO-ÁGUAS, em janeiro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 07/06, 
lavrado com a Construtora Colares Linhares Ltda.,  visando à realização de obras de 
requalificação ambiental do Arroio Fundo, com a implantação de Avenida Canal, entre 
as estacas 417 + 10,00 à 437 + 10 - Vila Pan-Americana - Barra da Tijuca. 
 
040/004336/2005 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2005. 
OBJETIVOS: Constatar a qualidade dos serviços de segurança. 
COMENTÁRIOS: Determinado o monitoramento da prestação de serviços de 
vigilância e segurança patrimonial. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/05/2008. 
 
040/004285/2007 
Visita Técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB, em agosto/2007. 
OBJETIVOS: Verificar a quilometragem dos veículos que atendem ao contrato nº 
375/03. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 26/05/2008. 
 
040/004043/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de aceitação das obras, da 
execução do contrato nº 34/2004, lavrado com o Consórcio Cidade da Música - 
Construtora Andrade Gutierrez e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, visando 
as obras de construção da fundação, impermeabilização e supra-estrutura do prédio 
da Cidade da Música - Av. Ayrton Senna, s/nº - Barra da Tijuca. 
 
040/004043/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em agosto e setembro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 32ª e 33ª visitas, da execução do 
contrato nº 34/2004, lavrado com o Consórcio Cidade da Música - Construtora 
Andrade Gutierrez e Carioca Christiani Nielsen Engenharia  S/A, visando às obras de 
construção da fundação, impermeabilização e supra-estrutura do prédio da Cidade da 
Música - Av. Ayrton Senna, s/nº - Barra da Tijuca. 
 
040/004043/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em janeiro/fevereiro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 27ª e 28ª visitas, da execução do 
contrato nº 34/2004, lavrado com o Consórcio Cidade da Música - Construtora 
Andrade Gutierrez e Carioca Christiani Nielsen Engenharia  S/A, visando às obras de 
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construção da fundação, impermeabilização e supra-estrutura do prédio da Cidade da 
Música - Barra da Tijuca. 
 
040/004043/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em abril/maio/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 29ª e 30ª visitas, da execução do 
contrato nº 34/2004, lavrado com o Consórcio Cidade da Música - Construtora 
Andrade Gutierrez e Carioca Christiani Nielsen Engenharia  S/A, visando às obras de 
construção da fundação, impermeabilização e supra-estrutura do prédio da Cidade da 
Música - Barra da Tijuca. 
 
040/003984/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Alice 
Tibiriçá, por meio da verificação de recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/11/08. 
 
040/003947/2008 
Visita Técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB, em julho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação das apresentações de veículos que atendem aos contratos 
nºs 128/02, 129/02, 130/02, 375/03, 376/03, 377/03, 110/07, 111/07 e 145/07.  
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/10/2008. 
 
040/003730/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Boanerges 
Borges da Fonseca, por meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/10/08. 
 
040/003482/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE,  em fevereiro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 79/2007, 
lavrado com o Sanerio/Delta/Midas, visando às obras de conclusão da construção do 
Parque Aquático do Parque Olímpico do Rio, na área do Autódromo Internacional 
Nelson Piquet - Cidade dos Esportes. 
 
040/003458/2008 
Visita Técnica realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SMF, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificar a execução do Termo de Concessão de Uso nº 46/2007-
F/SPA, celebrado entre a SMF e a Companhia Botafogo, cujo objeto é a concessão 
de uso e fruição de caráter administrativo, com estipulação de encargos e exploração 
comercial do equipamento esportivo "Estádio Olímpico Municipal João Havelange". 
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COMENTÁRIOS: O trabalho foi realizado por técnicos da 1ª e 2ª IGE's.  Foi detectado 
que: a entrega das chaves ocorreu fora do prazo previsto; não foi elaborado, à época 
da entrega do imóvel, o inventário circunstanciado do estado das instalações, 
equipamentos e móveis; realizadas obras sem parecer prévio da RIOURBE.  Foram 
ainda constatadas, após a entrega do imóvel, imperfeições construtivas. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/09/2008. 
 
040/003436/2008 
Visita Técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação das apresentações de veículos que atendem aos contratos 
nºs 128/02, 129/02, 130/02, 375/03, 111/07, 145/07 e 377/03.  
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/08/2008. 
 
040/003313/2008 
Visita Técnica a Creches Municipais e Conveniadas realizada pela 3ª Inspetoria Geral, 
na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª, 6ª e 7ª CRE, em junho/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação, equipe técnico-
administrativa e condições gerais das creches. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2008. 
 
040/003265/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO/CGC, em abril/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 19/07, 
lavrado com Erwil Construções Ltda, visando à realização de serviços de fresagem, 
recapeamento asfáltico, aplicação de micro-revestimento, sinalização horizontal e 
complementares para recuperação dos pavimentos das Avs. Infante Dom Henrique, 
Atlântica, Henrique Dodsworth e outras na AP-2. 
 
040/003243/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/8ª CRE, em maio/junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2008. 
 
040/003199/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/2ª CRE, em maio/2007.  
OBJETIVOS: Verificar questões relacionadas à merenda e condições gerais da 
escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 12/05/2008. 
 
040/003198/2007 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em maio/2007.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda e condições gerais da 
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escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2008. 
 
040/003166/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em junho/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 8ª  visita, da execução do contrato nº 
12/08, lavrado com a construtora Medeiros Carvalho de Almeida Ltda, visando às 
obras de complementação na favela Rio das Pedras (Etapa 2A), através do Contrato 
de Financiamento e Repasse nº 6035147-97. 
 
040/003166/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em julho e setembro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 2ª e 3ª  visitas, da execução do 
contrato nº 12/08, lavrado com a construtora Medeiros Carvalho de Almeida Ltda, 
visando às obras de complementação na favela Rio das Pedras (Etapa 2A), através 
do Contrato de Financiamento e Repasse nº 6035147-97. 
 
040/003166/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em novembro/dezembro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 4ª e 5ª  visitas, da execução do 
contrato nº 12/08, lavrado com a construtora Medeiros Carvalho de Almeida Ltda, 
visando às obras de complementação na favela Rio das Pedras (Etapa 2A), através 
do Contrato de Financiamento e Repasse nº 6035147-97. 
 
040/003110/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em outubro/novembro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 10ª e 11ª visitas, da execução do 
Contrato nº 100/2004, lavrado com a empresa Delta Construções S/A, visando as 
obras do URB Cidade Inhaúma: reurbanização das Avenidas Adhemar Bebiano e 
Itaoca.  
 
040/003110/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, de julho a agosto/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 8ª e 9ª visitas, da execução do 
Contrato nº 100/2004, lavrado com a empresa Delta Construções S/A, visando as 
obras do URB Cidade Inhaúma: reurbanização das Avenidas Adhemar Bebiano e 
Itaoca.  
 
040/003017/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em junho/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr. Cyro 
de Mello, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
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OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/09/08. 
 
040/003002/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO, em abril/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 
23/07, lavrado com a Construtora Metropolitana S/A, visando às obras para 
implantação de passarela na estação ferroviária do Engenho de Dentro (1ª etapa) e 
construção de prédio para retificadores e subestação na Rua Arquias Cordeiro/ 
Engenho de Dentro AP 3.1. 
 
040/002866/2004 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em fevereiro/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 10ª  visita, do contrato nº 151/03, 
lavrado com Racional Engenharia Ltda, visando à concessão de serviço público 
precedido de execução de obra em imóvel municipal para construção e exploração do 
Centro de Convenções. 
 
040/002710/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em maio/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Waldemar 
Berardinelli, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/09/08. 
 
040/002668/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em abril/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª  visita, da execução do contrato nº 
169/05, lavrado com FB Assessoria e Construções Ltda,  visando às obras de 
construção da Escola Municipal Jardim Bangu e quadra poliesportiva. Rua Cegonha, 
s/nº - Conjunto Habitacional Bangu II - Bangu - XVII RA - AP 5.1. 
 
040/002591/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro/março/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/07/2008. 
 
040/002590/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em fevereiro/março/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/07/2008. 
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040/002585/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em maio a junho/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 1ª e 2ª visitas, da execução do 
contrato nº 07/08, visando às obras de complementação de saneamento e infra-
estrutura, urbanismo e edificações nas Comunidades Tijuaçu e Mata Machado - Alto  
da Boa Vista no âmbito do PAC. 
 
040/002585/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em outubro/novembro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 3ª  e 4ª visitas, da execução do 
contrato nº 07/08, visando as obras de complementação de saneamento e infra-
estrutura, urbanismo e edificações nas Comunidades Tijuaçu e Mata Machado - Alto  
da Boa Vista no âmbito do PAC. 
 
040/002486/2008 
Visita Técnica a Creches Municipais e Conveniadas realizada pela 3ª Inspetoria Geral, 
na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª, 7ª e 8ª CRE, em maio/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação, equipe técnico-
administrativa e condições gerais das creches. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/07/2008. 
 
040/002448/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em julho e setembro/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 2ª e 3ª  visitas, da execução do 
contrato nº 26/08, lavrado com a Globo Construções e Terraplanagens Ltda,  visando 
à execução de obras de acabamento na área do Urb-Cidade Freguesia/Jacarepaguá - 
AP- 4. 
 
040/002448/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em maio/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª  visita, da execução do contrato nº 
28/08, lavrado com Globo Construções e Terraplanagens Ltda,  visando às obras de 
acabamento na área do Urb-Cidade Freguesia/Jacarepaguá-AP- 4. 
 
040/002433/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em fevereiro/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 8ª  visita, da execução do contrato nº 
101/04, lavrado com Uni Engenharia e Comercio Ltda,  visando às obras do URB 
Cidade Freguesia - Reurbanização do Largo da Freguesia e Entorno - Jacarepaguá - 
XVI R.A. A.P. 4.0. 
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040/002394/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em maio/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Ernani de 
Paiva Ferreira Braga, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/09/2008. 
 
040/002361/2005 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Secretaria Municipal 
do Habitat - SMH, em fevereiro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 034/04, 
lavrado com a Volume Construções e Participações Ltda., visando às obras de infra-
estrutura e urbanização na Comunidade do Morro do Cantagalo - Ipanema. 
 
040/002084/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em abril/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Enfermeira 
F. Galdino Pereira, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/06/2008. 
 
040/002078/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em outubro/novembro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 6ª e 7ª   visitas, da execução do 
contrato n° 01/08, lavrado com o Consórcio Barra da  Tijuca (Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A e Técnicas Eletro 
Mecânicas TELEM S/A), visando as obras de conclusão das instalações prediais, 
acabamentos internos, urbanização intramuros, construção de túneis sob a Av. das 
Américas e estacionamento da Cidade da Música Roberto Marinho. 
 
040/002078/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em abril a maio/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 1ª e 2ª visitas, da execução do 
contrato nº 01/2008, lavrado com o Consórcio Barra da Tijuca (Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A e Técnicas Eletro 
Mecânicas TELEM S/A), visando às obras de conclusão das instalações prediais, 
acabamentos internos, urbanização intramuros, construção de túneis sob a Av. das 
Américas e estacionamento da Cidade da Música Roberto Marinho. 
 
040/001903/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em abril/2008. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Dr. 
Cattapreta, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/06/2008. 
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040/001739/2007 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em julho/2008. Monitoramento. 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS do Dr. 
Eithel Pinheiro Lima, por meio da verificação  dos recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/12/08. 
 
040/001335/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em março/2008 
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra o PS Cesário de 
Melo, por meio da verificação dos recursos humanos e materiais. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/06/08. 
 
040/000907/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO, em junho/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 071/2008, 
lavrado com Dratec Engenharia Ltda, visando às obras de melhorias físicas e 
operacionais na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no trecho entre a estrada 
Pedro Corrêa e Avenida Salvador Allende, Barra da Tijuca, na área da O/CGO/3º 
DPO/XXIV RA/AP 4 (Jogos Pan-americanos). 
 
040/000896/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em janeiro/fevereiro/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 18ª e 19ª visitas, da execução do 
contrato nº 108/05, lavrado com o Consórcio Cidade da Música 2 (Construtoras: 
Andrade Gutierrez S.A, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A e Técnicas Eletro 
Mecânicas Telem S.A.), visando às obras de complementação da construção do 
prédio da Cidade da Música - Av. Ayrton Senna s/nº - Barra da Tijuca.  
 
040/000896/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em abril a maio/2008.   
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 20ª e 21ª visitas, da execução do 
contrato nº 108/05, lavrado com o Consórcio Cidade da Música 2 (Construtoras: 
Andrade Gutierrez S.A, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A e Técnicas Eletro 
Mecânicas Telem S.A.), visando às obras de complementação da construção do 
prédio da Cidade da Música - Av. Ayrton Senna s/nº - Barra da Tijuca.  
 
040/000896/2006 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em outubro e novembro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 25ª e 26ª  visitas , da execução do 
contrato n° 108/05, lavrado com  Consórcio Cidade d a Música 2 (Construtoras: 
Andrade Gutierrez S.A, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A e Técnicas Eletro 
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Mecânicas Telem S.A), visando a complementação das obras de construção do 
prédio da Cidade da Música - Av. Ayrton Senna s/nº - Barra da Tijuca. 
 
040/000893/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em outubro/novembro/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 6ª  e 7ª visitas, da execução do 
contrato nº 146/07, lavrado com a Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e 
Materiais  S/A, visando à construção do Clube do Servidor Municipal - Rua Ministro 
Hélio Beltrão com Rua Ulysses Guimarães - Cidade Nova. 
 
040/000893/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em agosto/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª  visita, da execução do contrato nº 
146/07, lavrado com a Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais  S/A, 
visando à construção do Clube do Servidor Municipal - Rua Ministro Hélio Beltrão com 
Rua Ulysses Guimarães - Cidade Nova. 
 
040/000893/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, nas obras da  Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em fevereiro/março/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 1ª e 2ª  visitas, da execução do 
contrato nº 146/07, lavrado com a Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e 
Materiais  S/A, visando à construção do Clube do Servidor Municipal. 
 
040/000893/2008 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em maio a junho/2008. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio das 3ª e 4ª visitas, da execução do 
contrato nº 146/07, lavrado com a Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e 
Materiais  S/A, visando à construção do Clube do Servidor Municipal. 
 
040/000811/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos - SMO/CGO, em janeiro/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 058/2006, 
lavrado com a Construtora Metropolitana S/A, visando às obras de recuperação das 
ruas do entorno do Estádio Olímpico João Havelange, no bairro do Engenho de 
Dentro na área da O/CGO/2º DPO/XIII RA/AP3.1. 
 
040/000506/2008 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em janeiro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação da situação da recém-inaugurada emergência do Hospital 
Souza Aguiar, devido a matéria publicada no jornal "O GLOBO", em 26/12/2007, 
intitulada de "Emergência Inútil". 
COMENTÁRIOS: Constatado que apesar da inauguração ocorrida em 
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novembro/2007, até a data da verificação in loco realizada nos dias 07 e 08 de  
janeiro último, parte da área reformada, envolvendo os setores de atendimento e 
pacientes graves (sala de emergência adulto e pediátrico, sala de observação de 
adulto e o serviço de apoio radiológico) estavam fechados para atendimento à 
população. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/11/2008. 
 
040/000396/2007 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, em obras da Subsecretaria de 
Gestão das Bacias Hidrográficas - RIO-ÁGUAS, em abril/2008.  
OBJETIVOS: Acompanhamento da aceitação da execução do contrato nº 15/06, 
lavrado com Premag Sistemas de Construções Ltda,  visando às obras para controle 
de enchentes nas Avenidas Salvador Allende, Abelardo Bueno e Rua Igarapé-Açu, 
situadas no entorno da área destinada ao PAN 2007, com implantação de travessias 
nos rios Caçambé e Pavuninha - Barra da Tijuca - XXIV R.A - AP.4. 
 
040/000041/2009 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, em dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Monitoramento de Visita Técnica realizada no PS Dr. Raul Barroso por 
meio da verificação de seus recursos materiais e de pessoal. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/10ª CRE ,em novembro/dezembro/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e as condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/3ª CRE, em novembro/dezembro/2008.  
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SMF, em novembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar a execução do Termo de Concessão de Uso nº 46/2007-
F/SPA, celebrado entre a SMF e a Companhia Botafogo, cujo objeto é a concessão 
de uso e fruição de caráter administrativo, com estipulação de encargos e exploração 
comercial do equipamento esportivo "Estádio Olímpico Municipal João Havelange". 
COMENTÁRIOS: O trabalho foi realizado por técnicos da 1ª e 2ª IGE's. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Visita em elaboração. 
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7.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS  

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2008, 
destacamos as seguintes: 
      
040/005781/2004 
Inspeção Especial realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Fazenda, em março/2004. 
OBJETIVOS: Verificar a instalação/conservação de sanitários públicos no Município 
do RJ. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, após novo exame da matéria, sugeriu nova diligência para 
que a SMO informe os locais onde serão instalados os sanitários com publicidade e a 
previsão do total cumprimento do objeto acordado, e para que a SMF: a) tome 
providências para sanar os resultados negativos advindos da subcontratação irregular 
realizada pela empresa CEMUSA RIO S/A;  b) adote meios de controle 
supervenientes aos realizados pelas empresas de auditoria, de forma a resguardar 
sua posição de responsável pelo controle da execução dos termos de concessão de 
serviço público, e uniformize os critérios para a realização de auditoria, gerando 
parâmetro a ser adotado na oportunidade da contratação das empresas denominadas 
"Big Four". 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/11/2008. 
 
040/000244/2008 
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em novembro/dezembro/2007. 
OBJETIVOS: Execução do Programa de Inclusão de Jovens no Município do Rio de 
Janeiro - PRÓ-JOVEM, consoante os questionamentos levantados no Ofício GVAGV 
nº 188/2007, de 01/10/2007, da Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira. 
DECISÃO: Pela remessa do relatório à SMAS e ciência ao Gabinete da Exma. Srª. 
Vereadora - Sessão de 12/03/2008. 
 
 

7.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

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

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

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

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

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

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a 
editais analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro 
de 2008. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste ano pelo Plenário: 
      
040/006178/2007 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2007 da SMF. 
OBJETO: Concessão dos serviços públicos cemiteriais e funerais, a serem 
desenvolvidos nos Cemitérios Públicos de Irajá, Campo Grande e Guaratiba, já 
existentes 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o valor 
mínimo de outorga foi aumentado de R$35.000,00 para R$146.254,00, gerando 
possível acréscimo de receita para o Município de R$ 111.254,00. 
 
040/001572/2008 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2008 da RIOURBE 
OBJETO: Construção de Plano inclinado na Igreja Nossa Senhora da Pena - 
Jacarepaguá - Município  do Rio de Janeiro . 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a  
entidade promoveu a retificação da planilha orçamentária, suprimindo o item que se 
encontrava em duplicidade, com a equivalente diminuição do valor estimado da 
licitação de R$ 3.499.985,88, para R$ 3.482.780,88, totalizando uma redução de R$ 
17.205,00. 
 
 

7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES 

SMH
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7.7.1. DENÚNCIAS 

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

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

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2008: 
      
040/006049/2008 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia - 1ª 
Região acerca de suposto desvio de função dos fonoaudiólogos que atuam no 
programa de Reabilitação Social Baseado na Comunidade - RBC efetuado pela 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu o encaminhamento dos autos à 
SMPD, solicitando esclarecimentos ao órgão. 
DECISÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005209/2008 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Sr. Renato Gonçalves Cordeiro acerca de 
suposta ilegalidade praticada pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da 
Pessoa Deficiente - SMPD na Tomada de Preços nº 002/2008. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu o envio de expediente em apartado à 
SMPD solicitando esclarecimentos acerca da matéria.  
DECISÃO: processo foi baixado em diligência em Sessão de 15/12/2008. 
 
040/004047/2008 
ASSUNTO: Denúncia anônima acerca do preço pago pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro para o "pão careca" de 30 gramas (código 8920.19.003-61) da tabela de 
gêneros alimentícios da Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu o envio de expedientes em apartado à 
Secretaria Municipal de Educação - SME e à Controladoria Geral do Município do Rio 
de Janeiro - CGM solicitando informações acerca da matéria. 
DECISÃO: Através dos Ofícios TCM/GPA/SCP/00260, de 14/08/2008, e 
TCM/GPA/SCP/00333, de 26/09/2008, foram solicitados os esclarecimentos.  
 
040/003656/2006 
ASSUNTO: Denúncia anônima relativa à licitação nº 04/2006, na modalidade Pregão 
Presencial, realizada na Empresa Municipal de Vigilância S.A. - EMV, para prestação 
de serviços de retífica de caixa de marchas com aplicação de peças,  a qual culminou 
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na contratação de Recuperadora Christon de Máquinas e Comércio Ltda. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral  colheu informações/documentos relativos ao 
processo administrativo quando da realização de inspeção ordinária na empresa. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/01/2008, com recomendação à 
EMV para que nos futuros certames licitatórios conste expressamente dos respectivos 
editais a exigência da apresentação da Certidão da Procuradoria Geral do Estado 
(PG5) em conjunto com a certidão do ICMS, em cumprimento ao estabelecido pela 
Resolução Conjunta PGE/SER nº 033/04. 
 
 
7.7.2. CONSULTAS  

040/001616/2008 
ASSUNTO: Consulta, por parte da Coordenadora do Fórum Popular do Orçamento - 
Rio de Janeiro - Instituto Equit, acerca de informações sobre o processo 
40/003702/2007, referente ao convênio 130/2007, firmado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SMAS, tendo por objeto a Co-Gestão da Casa de Abrigo Maria 
Haydée Pizarro Rojas.   
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do correio eletrônico.  
 
 
7.7.3. REPRESENTAÇÕES 

040/006445/2008 
REPRESENTANTE: ABBR - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
ASSUNTO: Solicita o cumprimento da obrigação dos pagamentos mencionados no 
ofício ABBR 391/08. Analisado pela 4ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005600/2007 
REPRESENTANTE: Trivale Administração Ltda. 
REPRESENTADA: Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de 
Janeiro - PREVI-RIO. 
ASSUNTO: Solicita providências no sentido da correção de item do edital na 
modalidade Pregão Presencial nº 04/2007. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE observou que o PREVI-RIO atendeu às normas 
pertinentes, notadamente a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 22.941/03. 
DECISÃO: Pela improcedência -  Sessão de 14/05/2008. 
 
040/005295/2007 
REPRESENTANTES: Ballet de Santa Teresa e Organização de Direitos Humanos 
Projeto Legal. 
REPRESENTADA: Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA. 
ASSUNTO: Solicita seja apurada a legalidade dos atos praticados pelo administrador 
do Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
FMDCA. Analisado pela CAD. 
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DECISÃO: Pela realização de Inspeção Especial na Sessão de 08/12/2008. 
 
040/005285/2007 
REPRESENTANTE: Planinvesti Administração e Serviços Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
ASSUNTO: Representação referente ao Edital de Pregão Presencial nº 070/2007. 
COMENTÁRIOS: Obrigatoriedade do registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Nutrição do Estado do Rio de Janeiro devidamente  justificada em função do 
instrumento convocatório exigir o fornecimento de "café da manhã". Analisado pela 6ª 
IGE. 
DECISÃO: Pela improcedência -  Sessão de 28/04/2008. 
 
040/005149/2007 
REPRESENTANTE: Construtora Águia Ltda. 
REPRESENTADA: Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO 
ZOO. 
ASSUNTO: Editais de licitação na modalidade de Tomada de Preços nºs 007/2007 e 
008/2007. Analisado pela 6ª IGE. 
OBSERVAÇÃO: Pela improcedência -  Sessão de 25/08/2008. 
 
040/005002/2008 
REPRESENTANTE: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCMRJ. 
REPRESENTADA: Secretaria Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016, 
sucessora da Secretaria Especial Rio 2007. 
ASSUNTO: Inspeção Ordinária, de caráter operacional, realizada no âmbito da 
Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer - SETE, abordando as ações 
desenvolvidas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em razão dos XV Jogos 
Pan-americanos Rio 2007. Analisado pela 4ª IGE. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/12/08. 
 
040/003359/2008 
REPRESENTANTE: Associação dos Moradores da Urca. 
REPRESENTADA: Prefeitura do Rio de Janeiro e Instituto Europeo di Design - Brasil 
(IED Brasil). 
ASSUNTO: Possíveis irregularidades ou ilegalidades na assinatura do Termo de 
Cessão de Uso do imóvel situado na Avenida João Luiz Alves (antigo Cassino da 
Urca). Analisado pela 3ª IGE. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/10/2008. 
 
040/002600/2008 
REPRESENTANTE: Andrade D'Oliveira Advogados e Consultores. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 
ASSUNTO: Representação referente ao procedimento de credenciamento de 
sociedades de advogados para a prestação de serviços à COMLURB (Edital de 
Credenciamento nº 01/2003). Analisado pela 6ª IGE. 
DECISÃO: Pela improcedência - Sessão de 13/08/2008. 
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040/002583/2008 
REPRESENTANTE: Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Deputado 
Estadual Paulo Ramos. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Fazenda. 
ASSUNTO: Irregularidades no Termo de Concessão de Uso nº 417/99, firmado entre 
o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Fazenda, e Orla 
Rio Associados. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE sugeriu diligência, a fim de que fosse oferecida, em 
obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a oportunidade ao 
órgão de se pronunciar a respeito das alegações abrigadas nos autos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/09/2008. 
 
040/002502/2008 
REPRESENTANTE: Omnis Lux - Astronomia & Projetos Culturais Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal das Culturas - SMC. 
ASSUNTO: Pregão Presencial Internacional SMC 01/2007. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/08/2008. 
 
040/000033/2008 
REPRESENTANTE: Sindicato dos Guardadores de Automóveis no Estado do Rio de 
Janeiro. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Fazenda - SMF. 
ASSUNTO: Apontadas supostas irregularidades relativas ao edital na modalidade 
Pregão Presencial nº PR 01/2007. 
COMENTÁRIOS: Determinada a imediata suspensão da execução do contrato nº 
36/2008-F/SPA, celebrado entre a SMF e a empresa EMBRAPARK S/A, tendo por 
objeto a prestação de serviços de operação e manutenção de vagas de 
estacionamento situadas em áreas públicas municipais abertas. 
DECISÃO: Pela sustação do contrato - Sessão de 12/11/2008. 
 
 

7.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeir o) - 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; 

(...) 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

68 
 
 

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

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro: 
      
040/006188/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
cópia de inteiro teor de processos. 
COMENTÁRIOS: As 1ª, 3ª e 4ª Inspetorias Gerais e a Coordenadoria de Auditoria de 
Desenvolvimento forneceram informações e arquivos armazenados em mídia digital 
contendo as cópias solicitadas, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/00016, de 22/01/2008. 
 
040/006077/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Felippe, de 
informações acerca de bens imóveis municipais. 
COMENTÁRIOS: As 1ª e 2ª Inspetorias Gerais forneceram as informações obtidas 
junto à Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda e à 
RIOURBE, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0071, de 
31/03/2008.  
 
040/005890/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rubens Andrade, de 
realização de inspeção nas obras denominadas "URB-Cidade", no Bairro de Senador 
Camará. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral elaborou o relatório, tendo sido remetido por 
meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00066, de 24/03/2008. 
 
040/005461/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de 
informações acerca dos contratos de concessão de serviço público para concepção, 
desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e conservação de 
mobiliário urbano de uso e de utilidade pública. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00050, de 06/03/2008. 
 
040/005365/2007 
OBJETO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Aloísio Freitas, Presidente da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da Exma. Srª Vereadora Andrea Gouvêia 
Vieira, de realização de inspeção extraordinária na Secretaria Municipal de Fazenda - 
SMF, visando averiguar a legalidade, legitimidade e economicidade do Edital de 
Convocação SMF nº 01/07 (Processo 04/001.145/2007) e contratos dele decorrentes. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/10/2008. 
 
040/004646/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
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realização de Inspeção Extraordinária no contrato celebrado pela SMEL: projeto 
"Cidade da Criança é show com o Tio Carlos". 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral elaborou o relatório, tendo sido remetido por 
meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00072/2008, de 31/03/2008. 
 
040/004289/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
cópia de inteiro teor do Processo Administrativo 40/2302/2008, referente à inspeção 
ordinária realizada na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0276, de 27/08/2008. 
 
040/004288/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de  
realização de inspeção extraordinária com o objetivo de analisar e comparar os 
valores contratados para os serviços de assistência médica aos servidores da 
administração direta pelo Plano de Saúde do Servidor Municipal - PSSM, aos 
funcionários da COMLURB e da Guarda Municipal. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu elementos, tendo sido remetidos por 
meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00281, de 08/09/2008, sendo informado que a 
matéria seria objeto de exame nas próximas inspeções ordinárias. 
 
040/004287/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da  Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, 
de encaminhamento de cópia de inteiro teor do processo nº 40/2583/2007, que trata 
da aquisição emergencial  de uniformes pela Empresa Municipal de Vigilância - EMV. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00278, de 01/09/2008.  
 
040/003781/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de 
informações acerca da propriedade de diversas áreas mencionadas na peça inicial. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral apresentou informação, tendo sido remetida 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0382, de 27/10/2008, bem como do documento 
enviado pela Gerência Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro. 
 
040/003601/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Srª. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
inclusão de matéria em inspeção ordinária, a ser realizada pela  3ª Inspetoria Geral, 
para apuração da legalidade dos Convênios nºs 109, 111, 112 e 114/2008. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício TCM/GPA/SCP/00258, de 13/08/08, foi informado 
que a matéria será objeto de exame na próxima inspeção ordinária, a ser realizada 
pela 3ª Inspetoria Geral, programada para a SMAS. 
 
040/003217/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
realização de inspeção extraordinária na Companhia Municipal de LImpeza Urbana - 
COMLURB, objetivando realizar apuração relacionada ao contrato de locação de 
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veículos e equipamentos para o manejo da arborização urbana do Município do Rio 
de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0231, de 25/07/2008. 
 
040/003216/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
realização de inspeção extraordinária na Companhia de Engenharia de Tráfego do 
Rio de Janeiro - CET-RIO, objetivando realizar apuração relacionada ao Termo 
Aditivo nº 024/2008 ao Contrato nº 015/2006. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0235, de 25/07/2008. 
 
040/002956/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Alberto Salles, de 
informações acerca da  arrecadação de ISS no âmbito do Município do Rio de 
Janeiro, notadamente quanto à área de corretagem de seguros, com a finalidade de 
subsidiar a mensagem nº 1758/08 encaminhada à Casa Legislativa municipal. 
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento forneceu as 
informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/ GPA/SCP/00216, de 
17/07/2008.  
 
040/002925/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
realização de inspeção extraordinária, objetivando avaliar a legalidade e a 
economicidade de despesa da Secretaria Municipal de Educação - SME. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00204, de 04/07/2008 foi 
informado que a matéria seria objeto de exame na próxima inspeção ordinária, a ser 
realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SME. 
 
040/002924/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
realização de inspeção extraordinária ou especial, objetivando a apuração referente a 
compra de equipamentos pela Secretaria Municipal das Culturas - SMC. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00215, de 17/07/2008 foi 
informado que a matéria seria objeto de exame na próxima inspeção ordinária, a ser 
realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SMC. 
 
040/002923/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
realização de inspeção extraordinária na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, 
objetivando realizar apuração relacionada ao contrato de Concessão da Linha 
Amarela. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0229, de 24/07/2008. 
 
040/002540/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador  Rubens Andrade, de 
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monitoramento da avaliação do Programa Municipal de Saúde Bucal - Carioca Rindo 
à Toa e Programa Dentescola. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00169, de 18/06/2008. 
 
040/002539/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador  Rubens Andrade, de 
informações acerca da avaliação do Programa Municipal de Saúde Bucal - Carioca 
Rindo à Toa e Programa Dentescola. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00166, de 18/06/2008. 
 
040/002524/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Srª. Vereadora  Aspásia Camargo,  de 
informações acerca do cumprimento pelo Poder Público Municipal das Leis nºs 
4352/06 e 4499/07. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas  
por meio do  Ofício nº TGM/GPA/SCP/00223, de 21/07/08. 
 
040/001694/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
verificação das prestações de contas relativas à Lona Cultural de Jacarepaguá na 
inspeção ordinária a ser realizada na Secretaria Municipal das Culturas - SMC. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00099, de 17/04/2008. 
 
 

7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

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

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

 
      
040/006459/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 
Cidadania, de informações acerca da contratação do CIESZO para prestação de 
serviços na Vila Olímpica Carlos Castilho pela SMEL. 
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação. 
 
040/006458/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela da Cidadania 
da capital, de informações acerca da apreciação de convênios firmados entre a 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a Serviço de Assistência Social 
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Evangélico - SASE. 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE apresentou as informações solicitadas pelo Ministério 
Público. 
 
040/006457/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da  
Cidadania da  Capital, de informações acerca  da construção da escola tipo padrão na 
Comunidade Mata Machado. 
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação. 
 
040/006456/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
da indicação dos processos administrativos onde foram detectados os atrasos em 
obras. 
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação.  
 
040/006455/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital 
de informações sobre a apreciação dos procedimentos administrativos nos 
09/009.049/06, 09/009.044/06, 09/009.052/06 e 09/009.043/06, enviando, em caso 
positivo, cópias das manifestações do corpo instrutivo e dos votos acaso proferidos.  
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação. 
 
040/006452/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
MPE, de informação, acerca de apreciação de procedimento referente à execução 
das obras de construção do Hospital Municipal de Acari. Instruído pela 2ª IGE. 
COMENTÁRIOS: Processo em tramitação.  
 
040/006448/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações acerca da apreciação da Licitação por Pregão nº 02/07 realizada pela 
Secretaria Municipal de Educação - SME. 
COMENTÁRIOS: A 3a. IGE apresentou a informação solicitada pelo Ministério 
Público. 
 
040/006003/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações sobre expediente acerca do funcionamento e fiscalização da feira do 
Troca-Troca. Requer ainda, em caso negativo, a instauração de expediente destinado 
à fiscalização e auditoria do funcionamentos das feiras livres. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE informou que as inspeções realizadas no âmbito da 
Secretaria Municipal de Governo, não tiveram por escopo verificar os procedimentos 
relativos ao funcionamento das feiras livres. Sugeriu o recebimento do requerimento 
como Representação e posterior envio de cópia à SMG para pronunciamento acerca 
das alegações abrigadas na inicial, em obediência aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/06/2008. 
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040/006002/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de cópia 
da decisão final proferida no processo nº 40/4270/2005. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00208, de 16/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/005932/2008 
ASSUNTO: Remessa, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania – Capital, 
de cópia da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro em função dos fatos apurados no Inquérito Civil nº 1334/03, 
que remete, integralmente, à inspeção especial realizada pela 4ª IGE na SMEL em 
agosto/2003 - cujo objetivo foi verificar os fatos mencionados na reportagem do Jornal 
"O GLOBO"  em 20/07/03. 
COMENTÁRIO: Processo em tramitação.  
 
040/005798/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania  de informações  sobre o andamento do  processo n° 40/3708/04. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00405, de 18/11/2008, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/005563/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de informações sobre a contratação da empresa Smel Bloom Entretenimento e 
Comunicação pela SMEL - IC 8024 - 2007.00121752.  
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00077, de 08/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/005418/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de cópia dos votos e dos pareceres técnicos lançados no processo nº 040/0342/08 - 
IC 8470. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00388, de 04/11/2008, foi 
encaminhada cópia  da instrução apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/005417/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de cópia dos votos proferidos nos processos 40/5743/03 e outros  - PP 8926. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00381, de 27/10/2008, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/004713/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações acerca da decisão final nos processos nºs 040/500/2006 e 40/502/2006. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00324, de 22/09/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
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040/004712/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria  de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações acerca de inspeções realizadas nas obras de acabamento da Vila 
Pan-Americana, da passarela local e da Estação de Tratamento de Arroio Fundo. 
COMENTÁRIOS:Através do Ofício nº TGM/GPA/SCP/00330, de 24/09/08, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/004711/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de cópia do processo nº 40/001769/2001, que versa sobre Termo Aditivo ao Contrato 
nº 0033/2001, celebrado entre a Fundação Rio Esportes e a empresa Centauro 
Vigilância e Segurança Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00323, de 22/09/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/004349/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Assessoria de Feitos de Atribuição Originária 
Criminal, de cópia da decisão proferida nos autos do processo nº 40/1566/2008, que 
trata do Termo de Concessão de Uso nº 24/2006, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Fazenda e a empresa GL Events Centro de Convenções Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00325, de 22/09/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004349/2007 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Assessoria de Feitos de Atribuição Originária 
Criminal, de informações acerca da decisão definitiva proferida no processo nº 
40/1566/2006, relativo ao Termo de Concessão de Uso nº 24/2006, celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e a empresa GL Events Centro de 
Convenções Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/443, de 29/12/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/004065/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de cópia  
do relatório de inspeção realizada junto à RIOTUR, referente ao Carnaval/2007 - 
processo nº 40/5007/2007 . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/262, de 18/08/2008, foi 
encaminhada cópia da informação/documentação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003417/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Trabalho, de cópia de 
documentação referente "às condições de trabalho daqueles que prestam serviços no 
combate ao mosquito transmissor da dengue" . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00234, de 25/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
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040/003401/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva,  de 
cópia da auditoria realizada na área de recursos humanos da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00228, de 22/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003170/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania - Capital,  de cópia da análise acerca da eventual omissão no repasse das 
contribuições pelo Município, em favor do  Fundo Especial de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/ GPA/SCP/00236, de 25/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela CAD. 
 
040/003169/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre a apreciação do Contrato nº 470/2005, enviando, em caso positivo, 
cópia das manifestação do corpo instrutivo e dos votos acaso proferidos . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00218, de 17/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003168/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia integral do processo nº 40/5241/2007. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00219, de 17/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003168/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia integral do relatório processado sob  o nº 40/5241/2007. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0394, de 10/11/2008, e 
complementando informações anteriores apresentadas junto ao Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/0219, de 17/07/2008, foi encaminhada cópia de nova informação 
apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003167/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria  de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações acerca de eventual realização de inspeção na empresa RIOLUZ,  sob 
o ponto de vista da eficiência da prestação do serviço, bem como de cópia da 
manifestação do corpo instrutivo e dos votos acaso proferidos. 
COMENTÁRIOS:Através do Ofício nº TGM/GPA/SCP/00224, de  21/07/08, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/002711/2008 
ASSUNTO: Encaminhamento, por parte da 7ª Promotoria de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia da inicial da ação civil pública referente à Cessão de Uso do 
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imóvel situado na Avenida João Luiz Alves no. 13 (antigo Cassino da Urca). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SES/E/070/00119, de 06/10/2008, 
foi enviada cópia do Relatório e Voto no. 423/08 - ACFM para ciência da decisão 
desta Corte de Contas no processo 40/3863/2006. 
 
040/002711/2008 
ASSUNTO: Encaminhamento, por parte da 7ª Promotoria de Tutela Coletiva da 
Cidadania de cópia da inicial da ação civil pública referente à Cessão de Uso do 
imóvel situado na Avenida João Luiz Alves nº 13 (antigo Cassino da Urca). 
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE informou que a referida Cessão de Uso formou o processo 
nº 40/3863/2006 e sugeriu a remessa dos autos ao Gabinete do ilustre Conselheiro-
Relator para ciência do feito. 
 
040/002697/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações sobre a apreciação dos convênios nºs 170/07, 77/07, 81/07, 67/07, 
117/07, 78/07 e 148/07. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00175, de 24/06/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/002696/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia dos relatórios, pareceres e votos proferidos no processo nº 
40/3447/2006, que trata do relatório de verificação in loco procedida no âmbito da 
Empresa Municipal de Vigilância S.A. - EMV. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/399, de 14/11/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002696/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre a apreciação de contratações realizadas pela 
Empresa Municipal de Vigilância - EMV, conforme processos listados no expediente 
inicial. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00214, de 16/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002695/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia do processo nº 01/700.827/2006, que teve por objeto o contrato 
nº 14/2006, firmado pela Empresa Municipal de Vigilância - EMV. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00203, de 04/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002694/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações sobre eventual inspeção realizada na Companhia Municipal de 
Iluminação - RIOLUZ, a fim de verificar fatos relacionados à Tomada de Preços nº 
36/2007. 
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COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/176, de 25/06/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/002693/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações sobre contratos firmados entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a empresa PREDSERV Manutenções e Serviços Ltda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00179, de 25/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/002692/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de cópia 
da manifestação do corpo instrutivo e dos votos acaso proferidos no processos nºs 
01/200.073/2005, 01/200.708/2005 e 01/200.097/2005 . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/177, de 25/06/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002621/2003 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações acerca do exame do convênio nº 009/2000, celebrado entre o Município 
do RJ, através da  Secretaria Municipal do Trabalho, e a ATA - Apoio ao Trabalhador 
Autônomo . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/243, de 01/08/2008, foi 
encaminhada cópia da instrução apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/002347/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, 
de informações sobre a apreciação do processo referente ao empreendimento 
denominado "Cidade da Música". 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00160, de 17/06/2008, foram 
encaminhadas cópias das informações apresentadas pelas 2ª, 3ª e 7ª IGE's. 
 
040/002345/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania da 
Capital, de informações sobre a defesa dos ordenadores de despesa da RIOARTE 
em face da suposta ausência de contabilização de despesas incorridas sem empenho 
(processo 040/1653/07). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00165, de 18/06/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela CAD. 
 
040/002343/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre a apreciação do processo referente à alienação do 
imóvel do Cemitério Comunal Israelita à Federação Israelita do Estado do Rio de 
Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00161, de 17/06/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
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040/002167/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro, de informações acerca da apreciação do processo nº 040/001966/2006. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139, de 21/05/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/001877/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre a apreciação do contrato nº 101/2007, firmado entre a Riotur e a 
Federação dos Clubes de Frevo e Danças Regionais do Estado do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00116, de 07/05/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001875/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania da 
Capital, de informações sobre o efetivo cumprimento do estabelecido no art. 19 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal pelo Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00115, de 07/05/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela CAD. 
 
040/001872/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de informações acerca da  análise do contrato nº 166/03, incluindo cópias das 
manifestações do corpo instrutivo e dos votos acaso prolatados. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/117, de 07/05/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/001603/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - 
Capital,  de informações referente ao Convênio nº 009/2003, firmado entre o 
Município do Rio de Janeiro e a Associação Regional de Desportos para Deficientes 
Mentais do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00103, de 28/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001600/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de informações sobre a apreciação do processo nº 08/000296/2007, referente ao 
convênio 85/2007, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS 
e a ONG Associação de Assistência à criança Surda. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00086, de 15/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/001599/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania - Capital,  de cópia dos votos acaso proferidos no processo nº 144.133-
1/99. 
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COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00101, de 25/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001598/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania - Capital, de informações sobre a contratação da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer e a Federação de Esportes de Praia do Estado do Rio de Janeiro - 
IC 8451 - Convênio Nº 012/2003 . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00094, de 17/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001597/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania  - Capital, 
de informações acerca da apreciação definitiva do processo 40/000.453/2002, bem 
como se houve o recolhimento da quantia de R$ 274.307,33 aos cofres públicos pelo 
Sr. Jorge Roberto Fortes e, em caso negativo, a sua consequente inscrição em dívida 
ativa. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/093, de 17/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/001596/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de 
informações acerca da apreciação dos processos nºs 05/508.121/2006 e 
05/506.613/2006 do Previ-Rio.  Em caso negativo, requer que o expediente seja 
recebido como denúncia, dando origem a apurações. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0092, de 17/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/001595/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de informações acerca da contratação direta em regime de dispensa de licitação nos 
procedimentos administrativos 06/370.188/2007 e 06/370.175/2007, destinados às 
obras de edificação da passarela na estação ferroviária Engenho de Dentro, 
construção de prédio para retificadores e subestação e para implantação da via 5 
Norte (trecho) e via 6 (acesso) na Vila Pan-americana, na Barra da Tijuca. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/091, de 17/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/001431/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital,  
de informações sobre a inspeção ordinária realizada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer envolvendo a Federação de Judô do Estado do Rio de 
Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00090, de 17/04/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/001086/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
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Cidadania, de cópia da manifestação do corpo instrutivo e dos votos acaso proferidos 
nos processos 01/200.073/2005, 01/200.708/2005 e 01/200.097/2005. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/061, de 19/03/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000880/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro, de informações acerca do resultado do processo nº 040/1549/2005, além de 
outras relativas à existência de instrumentos correspondentes as ações de saúde 
mental na Secretaria Municipal de Saúde - SMS e em que fase se encontram. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00056, de 12/03/2008, foi 
encaminhada cópia da informação prestada pela 4ª IGE. 
 
040/000854/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania,  de informações sobre a apreciação de convênio celebrado entre a 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego e o Centro Integrado de Estudo e 
Desenvolvimento Sustentável. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0051, de 07/03/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000853/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça  de Justiça da 
Cidadania - Capital, de informação sobre a existência de processos relacionados com 
o objeto investigado no Procedimento Preparatório nº 2713, que trata de denúncia 
referente à distribuição de  Kit escolar anunciado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00052, de 07/03/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000640/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça  de Justiça da 
Cidadania - Capital, de cópia dos relatórios do corpo instrutivo referente aos votos 
enviados através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00404/2007 (proc. 40/4530/2007). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00053, de 07/03/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000639/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça  de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre a cessão de uso do imóvel municipal objeto do 
processo administrativo nº 12/001.524/2006 da Prefeitura do Rio de Janeiro (antigo 
Cassino da Urca). 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00013, de 22/01/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000638/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia do relatório da inspeção ordinária realizada nos contratos e 
despesas pertinentes ao Carnaval/2007. 
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COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0030, de 18/02/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/000560/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre a apreciação de contratação da Ong AFRO REGGAE pelo 
Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0047, de 03/03/2008, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pelas  1ª IGE e 3ª IGE. 
 
040/000559/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania,  de 
informações sobre prorrogações de contrato tendo por base a Prestação de Contas 
de Gestão do Município em 2002. . 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00041, de 25/02/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/000196/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações acerca de procedimento administrativo referente aos 
Programas "Reflorestamento" e "Guardiões dos Rios" da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0227, de 22/07/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/000196/2008 
ASSUNTO: Solicitação por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações relativas aos procedimentos referentes aos programas 
"Reflorestamento" e "Guardiões dos Rios" da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00029, de 15/02/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE. 
 
040/000195/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça  de Tutela Coletiva , de 
cópia da documentação atinente aos convênios 418/03 e 247/04 celebrados entre a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMAS e a ONG Riovoluntário. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00035, de 20/02/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/000194/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania da Capital,  de informações acerca da inspeção ordinária prevista para 
agosto/2007, objetivando a verificação da execução de termos de permissão de uso, 
dentre os quais o firmado entre o Município e a LIESA, tendo por objeto o imóvel 
conhecido como Cidade do Samba. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0012, de 22/01/2008, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
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7.10. PROCESSOS RELATIVOS À LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

Neste ano, tiveram destaque os seguintes processos relativos à LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
      
040/002431/2008 
OBJETO: Relatório Resumido da Execução Orçamentária  do 2º bimestre e Relatório 
de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2008. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu fosse emitido o alerta em face da possibilidade do não 
cumprimento do limite exigido pelo art.212 da Constituição Federal, caso se insista em 
considerar a integralidade do Ganho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB na base de 
cálculo do cumprimento da obrigação mínima com a Manutenção de Desenvolvimento 
do Ensino - MDE. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/08/2008, sendo remetido ofício 
apartado à Controladoria Geral do Município - CGM sobre a emissão de alerta. 
 
040/002044/2008 
OBJETO: Solicitação de certidão por parte da Secretaria Municipal de Fazenda - 
SMF, sobre o cumprimento de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ, com o propósito de contratação 
de operação de crédito para o Programa Pró-Moradia. 
COMENTÁRIO: Remetidas duas vias da Certidão nº 02/2008, elaborada pela 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, por meio do Ofício GPA/SCP 
nº120, de 09/05/2008, com a atestação do cumprimento dos dispositivos legais 
constantes da LRF. 
 
040/001460/2008 
OBJETO: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2008.  
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu fosse emitido o alerta em face da possibilidade do não 
cumprimento do limite exigido pelo art.212 da Constituição Federal, caso se insista em 
considerar a integralidade do Ganho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB na base de 
cálculo do cumprimento da obrigação mínima com a Manutenção de Desenvolvimento 
do Ensino - MDE. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/08/2008, sendo remetido ofício 
apartado à Controladoria Geral do Município - CGM sobre a emissão de alerta. 
 
 

7.11. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Dentre os processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano, 
destacamos os seguintes: 
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005/005159/2004 
ASSUNTO: Aposentadoria e fixação de proventos. 
COMENTÁRIOS: A 5ª IGE sugeriu nova diligência face à inconstitucionalidade 
material e formal do Decreto municipal nº 23.844/03, acompanhando o entendimento 
firmado no Parecer PG/PPE/005/2006/ANB. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão 
apreciados neste ano por mês e por decisão. 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO  

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, 
convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ 
determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções 
pertinentes. 

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste 
ano: 
      
040/009778/1999 
OBJETO: Convênio nº 36/99, 1º Termo Aditivo nº 01/2000 e 2º Termo Aditivo nº 
02/2000 celebrados entre a Secretaria Municipal do Trabalho, atual Secretaria 
Municipal do Trabalho e Emprego – SMTE, e Instituto Sere - Serviços e Estudos de 
Realização Empresarial, para fortalecimento do Programa de Desenvolvimento Local. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, em novo exame, sugeriu a instauração de tomada de 

Mês Diligência
Legal idade p/ Fins 

de Registro
Outros Total

Janeiro 4 48 - 52

Fevereiro 2 68 - 70

Março 9 193 1 203

Abril 1 74 - 75

Maio 4 79 - 83

Junho 5 69 - 74

Julho 3 113 - 116

Agosto 12 146 - 158

Setembro 9 188 - 197

Outubro 5 98 - 103

Novembro 7 89 - 96

Dezembro 14 235 - 249

Total 75 1400 1 1476
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contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 
quantificação de possíveis danos ao Município. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 01/09/2008. 
 
040/009769/1999 
OBJETO: Contrato nº 45/99 celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Emprego - SMTE e a Associação Civil Ideal Riocred, tendo por objeto o empréstimo a 
entidade, com administração e aplicação de recursos financeiros do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho - Fundet. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, em novo exame, destacou: 1) a diligência foi dirigida à 
SMAS por força do disposto no Decreto nº 24.939/04; 2) a SMAS providenciou a 
juntada de documentos e informou acerca da rescisão do contrato. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 07/04/2008. 
 
040/008811/1999 
OBJETO: Convênio nº 09/99 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Emprego - SMTE e Saber - Soluções Eficazes e Criativas em Políticas Públicas e 
Sociais. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE constatou pendências e, atendendo determinação do 
Relator, quantificou o dano causado ao Tesouro Municipal. 
DECISÃO: Pela notificação aos ordenadores - Sessão de 08/10/2008. 
 
040/005891/2007 
OBJETO: Requerimento do Grupo de Defesa da Natureza - G.D.N./RJ, solicitando 
providências no procedimento de licenciamento do empreendimento de nome Centro 
de Tratamento de Resíduos Sólidos do Município do Rio de Janeiro - CTR-RJ. 
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE sugeriu o encaminhamento do processo à Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para que se manifestasse a respeito das 
questões levantadas pelo requerente. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 03/09/2008. 
 
040/005781/2004 
OBJETO: Verificar a instalação e conservação de sanitários públicos, conforme 
cronograma estabelecido nos Termos de Concessão de Serviços Públicos nºs 578, 
579 e 580/99, celebrados entre a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e os 
Consórcios Cemusa e Adshel. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE constatou as seguintes impropriedades: ocorrência de 
subcontratação indevida; transferência total da fiscalização a entidades de natureza 
privada indicadas pelas concessionárias; desvio de finalidade na interpretação de 
cláusula contratual (4ª); falta de determinação e uniformidade dos critérios de 
auditoria independente.   
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/11/2008. 
 
040/005592/2008 
ASSUNTO: Solicitação, pelo Tribunal Regional Federal, de informações acerca dos 
contratos celebrados entre o Poder Público e a entidade União Pro Melhoramento dos 
Moradores da Rocinha, de responsabilidade da Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB. 
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COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00393, de 10/11/2008, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 6ª IGE. 
 
040/005225/2000 
OBJETO: Contrato nº 48/2000 celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho, 
atual Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE e o Centro de Assessoria 
ao Movimento Popular - Campo, tendo por objeto a formação escolar da 5ª a 8ª série 
do ensino fundamental, a 330 jovens e adultos trabalhadores residentes em 
comunidades de baixa renda. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, em novo exame, sugeriu a instauração de tomada de 
contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 
quantificação de possíveis danos ao Município. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 08/09/2008. 
 
040/005215/2000 
OBJETO: Convênio nº 08/2000 e respectivo Termo de Denúncia, celebrado entre a 
Secretaria Municipal do Trabalho, atual Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - 
SMTE e o Centro de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS,  
objetivando a oferta a 660 trabalhadores, jovens e adultos, residentes em 
comunidades de baixa renda, de possibilidade de formação em nível de ensino 
fundamental. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, após reexame da matéria, apontou prejuízo, em valores 
históricos, que deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir de 17/01/01, totalizando 
R$ 38.367,49 e opinou pela devolução da quantia aos cofres públicos. 
DECISÃO: Processo mantido em diligência na Sessão de 19/05/2008. 
 
040/005213/2000 
OBJETO: Convênio nº 06/2000 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho, 
atual Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, e Viva Rio, tendo por objeto a 
formação de 3000 trabalhadores, no ensino fundamental, residentes em comunidades 
de baixa renda no Município do RJ. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, após reexame dos autos, sugeriu nova diligência para que 
a SMTE: 1) promova a análise da prestação de contas; 2) calcule o valor a ser 
ressarcido pela Viva Rio e solicite à PGM a adoção das medidas judiciais cabíveis. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão de 31/03/2008. 
 
040/005109/2008 
OBJETO: Cartilha sobre o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 1ª Edição - Julho 
de 2008 
COMENTÁRIOS: O objetivo principal é oferecer à sociedade, em geral, orientações 
sobre  sua criação, legislação, origem dos recursos, contabilização e administração 
do fundo. 
 
040/004923/2008 
OBJETO: Contrato nº 058/2008, firmado em 11/09/2008, entre a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SMO e a Indústria e Comércio Decker Brasil Ltda. 
para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das unidades de 
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produção de massa asfáltica de São Cristóvão - Usina de asfalto Luiz Paes e 
Jacarepaguá. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE sugeriu diligência para que a jurisdicionada encaminhe o 
levantamento do número de peças utilizadas no item especial IE00.00.7060, bem 
como mencione a forma de medição deste item, uma vez que as peças da 
manutenção corretiva somente serão utilizadas em caso de quebra dos 
equipamentos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004912/2007 
OBJETO: Solicitação de intervenção, formulada pelo Instituto Consuelo Pinheiro, na 
execução do Termo de Convênio nº 28/2003, celebrado com a Secretaria Municipal 
do Trabalho e Emprego - SMTE, uma vez que a Secretaria teria deixado de efetuar os 
repasses financeiros necessários ao desenvolvimento do projeto "Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência - CIAD". 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, após analisar os esclarecimentos prestados pela 
jurisdicionada e, em princípio, entender que assistiria razão à SMTE para suspender 
os repasses, tendo em vista o assunto tratado (não aplicação de recursos públicos) 
sugere realização de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, e, se for o 
caso, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 08/10/2008. 
 
040/004701/2007 
OBJETO: Contrato nº 16/2007 celebrado entre a RIOURBE e a DT Engenharia e 
Empreendimentos Ltda, tendo como objeto a operação e manutenção preventiva e 
corretiva da Unidade de Tratamento do Rio  Carioca - UTR Flamengo e 1º Termo 
Aditivo nº 13/2008, para a sua prorrogação por 180 dias.  
COMENTÁRIOS: Solicitado que a RIOURBE apresentasse a Licença de Operação da 
unidade, esclarecesse sobre o tempo prolongado de exposição do lodo no leito do rio 
e ainda apontasse o responsável e a  forma de coleta do mesmo. Acrescentada 
recomendação à empresa para providenciar um programa de eliminação das ligações 
clandestinas de esgoto no Rio Carioca, a minimização do mau cheiro, assim como a 
elaboração de estudos junto a CEDAE e a SERLA com o objetivo de aumentar a 
capacidade da UTR, compatibilizando-a com a vazão real do afluente. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/09/2008. 
 
040/002833/2008 
OBJETO: Verificação in loco da execução do Termo de Convênio nº 22/2003, 
celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE e o Centro da 
Cidadania Cidade Maravilhosa, que tem por objeto incrementar a empregabilidade e 
combater a exclusão digital de 2034 jovens, entre 16 e 24 anos de idade, que estejam 
cursando o ensino fundamental regular. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, em novo exame, sugeriu a instauração de tomada de 
contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 
quantificação de possíveis danos ao Município. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 25/08/2008. 
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040/002159/2008 
OBJETO: Solicitação, por parte da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, de informações a respeito da inadimplência do Município do Rio de Janeiro 
em relação às concessionárias de serviços públicos Light- Serviços de eletricidade 
S.A., Cia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG e Companhia de Águas e 
Esgoto do Rio de Janeiro - CEDAE. 
COMENTÁRIOS: A CAD informou a impossibilidade de se determinar o que foi 
orçado como despesa de concessionárias, somente sendo possível obter a sua 
execução, após o empenhamento ao nível do desdobramento. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001098/2008 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Juíza Federal da 18ª Vara Federal, de cópia  dos 
relatórios de auditoria, inspeções e acompanhamentos realizados na SMS relativos 
aos exercícios de 2000 e 2004. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00078, de 08/04/2008, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 4ª IGE e CAD. 
 
040/000987/2006 
OBJETO: Termo de Rerratificação nº 121/03 ao Termo de Permissão de Uso nº 342 
firmado entre a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e o Consórcio Porcão Rio's. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, em novo exame, considerou insuficientes as informações 
apresentadas. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão Plenária de 26/11/2008. 
 
040/000453/2002 
OBJETO: Pedido de reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Roberto Fortes, ex-
presidente da RIOLUZ, representado por Amaral & Amaral Advocacia e 
Contabilidade, referente à decisão desta Corte que determina o recolhimento ao 
Tesouro Municipal da importância de R$ 274.307,73, em função do evidenciado no 
relatório de inspeção ordinária realizada em setembro/outubro de 2001. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000341/2008 
OBJETO: Relatórios das fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) em diversos hospitais da Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS. 
COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00060, de 19.03.2008, o 
Tribunal informou que os Relatórios foram examinados pela 4ª IGE, revelando-se 
documentos de importante valor para subsidiar futuras inspeções em instalações 
hospitalares dotadas de serviços de emergência da rede municipal. 
 
040/000315/2008 
OBJETO: Cópia do Mandado de Segurança, com pedido de liminar, remetido pela 4ª 
Vara da Fazenda Pública, impetrado pela empresa Penha Rio Veículos e Comércio 
Ltda., em face do pregoeiro da Empresa Municipal de Vigilância - EMV e da empresa 
Zundfloge Motor Indústria e Comércio Ltda., licitante vencedora do Pregão Presencial 
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nº PR - 003/2007, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva do sistema de suspensão dos veículos da frota da EMV. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, considerando o registro de contrato decorrente da 
licitação, sugeriu a remessa dos autos à EMV para que informasse os procedimentos 
adotados em razão da decisão proferida no Mandado de Segurança. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência em Sessão de 20/02/2008. 
 
040/000250/2008 
OBJETO: Contrato nº 141/2007 celebrado entre a Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro - RIOTUR e Superpesa Companhia de Transportes Especiais e 
Intermodais, tendo por objeto o afretamento de seis balsas de serviço equipadas com 
guincho e âncoras para fundeio, seis rebocadores e uma lancha, para suporte à 
queima de fogos do Reveillon 2007/2008. 
COMENTÁRIOS: A 1 ª IGE sugeriu diligência para que a jurisdicionada comprovasse 
a exclusividade da contratada para a prestação dos serviços, bem como a não 
realização com a devida antecedência da contratação das balsas, tendo em vista a 
ocorrência deste procedimento anualmente. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/08/2008. 
 
040/000168/2008 
OBJETO: Contrato nº 144/2007 celebrado entre a Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro - RIOTUR e a empresa Equipemar Engenharia e Serviços Ltda, 
tendo por objeto a prestação de serviços de afretamento de 02 balsas de serviço 
equipadas com guincho e âncoras de fundeio que serviram de suporte à queima de 
fogos do Reveillon 2007/2008. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE sugeriu diligência para que a RIOTUR esclarecesse: a 
contratação ter sido realizada com fulcro no caput do art. 25 da Lei nº 8666/93, uma 
vez que informações prestadas pela própria RIOTUR indicariam a possibilidade de 
competição; a ausência de pesquisa de mercado para viabilizar o preço ofertado pela 
contratada e a não realização, com maior antecedência da contratação das balsas, 
vez que esse procedimento vem ocorrendo desde o Reveillon 2001/2002. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/07/2008. 
 
012/500066/2008 
OBJETO: Prestação de Contas da Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, 
relativa ao exercício de 2007. 
COMENTÁRIOS: Necessidade de esclarecimentos sobre diversas fragilidades, como 
a deficiência na prestação de contas do filme "O Caminho das Nuvens", no valor de 
R$ 480.294,17, devido ao fato de o produtor não ter apresentado os documentos 
fiscais originais para que as respectivas cópias fossem autenticadas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/09/2008. 
 
007/000001/2008 
Análise da Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios Ltda 
- MULTIRIO, referente ao exercício de 2007, pela CAD. 

RESPONSÁVEIS: Regina Alcântara de Assis e Marilena Rescala Conde de Medeiros. 
CERTIFICADO DE AUDITORIA: Com ressalvas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/10/2008. 
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006/400774/2006 
Análise da Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e 
Iluminação - RIOLUZ, referente ao exercício de 2005, pela CAD. 

RESPONSÁVEIS: Sidney Medeiros Falcão e David de Almeida Rego. 
CERTIFICADO DE AUDITORIA: Com ressalvas. 
DECISÃO: Esta Corte decidiu pela notificação dos responsáveis na Sessão de 
08/10/2008. 
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8. OUVIDORIA DO TCMRJ 

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, 
críticas, 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.rj.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 irregularidade, as unidades solicitam 
autorização para verificação 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 fiscalização. 

No ano de 2008, foram registrados 171 chamados, sendo 40,9% de solicitações de 
informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter 
geral e 59,1% 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 Abe rtos no período 
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9. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL  

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

 

9.1. INFORMÁTICA 

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, 
supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle 
do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados 
disponibilizados 

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, 
voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas 
tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da 
realidade dos fatos. No ano de 2008 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
9.1.1. DESTAQUES DO ANO  

Principais Destaques 
• Desenvolvimento e implantação do SiCOM - Sistema de Controle de 

Obras Municipais 
• Implantação de sistema computacional para apoio às pesquisas 

realizadas pelas IGEs. 
• Participação na elaboração do projeto PROMOEX 
• 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 uma equipe de desenvolvimento de sistemas 
própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de 
gerenciamento de informações do TCMRJ. 
 
Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão: 

• SCP - Sistema de Controle de Processos 
• SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 
• TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do 

TCMRJ. 
• Sistema de Apoio à Ouvidoria do TCMRJ 
• SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos 
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• Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• Sistema de Suporte ao DSG 
• SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
• SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows) 
• SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais 
• Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ 
• Sistema Mala Direta TCMRJ 
• SED - Sistema Estatístico de Dados 

 
9.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. No ano de 2008, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos: 
 

Hardware: 1.383 chamados (57,01 %) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, 
retirada de equipamentos. 
 
Rede e comparti lhamento: 421 chamados (17,35 %) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento 
de recursos, re stauração de cópia de segurança, problemas de conexão. 
 
Apoio à softwares e aplicativos: 361 chamados (14,88 %) 
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do 
TCMRJ; 
 
Apoio à sistemas TCMRJ: 100 chamados (4,12%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ. 
 
Apoio à sistemas IPLANRIO: 83 chamados (3,42 %) 
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO. 
 
Gerenciamento de usuários: 78 chamados (3,22 %) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 

 
Dentre os chamados fechados, 1.508 (62,16%) foram atendidos e sanados no mesmo dia 
da abertura da ocorrência, 291 (12%) no dia seguinte, 370 (15,25%) em até 1 semana e 
257 (10,59%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do ano, existia um saldo 
de 68  chamados ainda não concluídos sendo 32 chamados repassados às empresas 
responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática. 

 
Banco de Dados  
• Manutenção do servidor de banco de dados. 
  
Administração de Rede  
• Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre" 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 

• Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet. 
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9.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para 
a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação 
e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e 
mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do 
TCMRJ e a manutenção de um site na Internet. 

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha 
trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 

A Revista do Tribunal  é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos 
Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos 
inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida 
pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do 
Controle Externo e da Administração Pública. 

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. 
No seu site, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br , podem ser obtidas, entre 
outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, 
consultas on-line de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, 
decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os 
relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao 
cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e 
consultas de interesse do cidadão carioca, tais como: 
      

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

• Ouvidoria  - Permite que o cidadão registre sugestões de 
aprimoramento, críticas, 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 
que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ. 

• NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa  - Área de divulgação do NEP, 
núcleo que foi 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 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de 
Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise 
comparativa da receita e sua respectiva aplicação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

9.3. RECURSOS HUMANOS 

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

 
9.3.1. SUPORTE TÉCNICO 

A Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 
publicações relativas às atividades inerentes ao Controle Externo; além disto, possui 
em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 
1980, de Diários Oficias em CD-ROM (esferas Federal, Estadual e Municipal), 
disponibilizando ainda na homepage, através do Sistema Informa On line, todo o seu 
acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também  coletâneas 
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consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte. 

A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto 
de um acervo de mais de 14.000 itens, entre livros, revistas e fitas de vídeo, 
utilizando-se ainda de informações disponíveis em outros Centros de Documentação 
e Informação, assim como na internet. Oferece seu catálogo para consulta pelo 
público interno e externo na homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-
Line, destacando-se um conjunto de mais de 7.500 artigos de revistas especializadas 
em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo. 

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e 
manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. 
Destacam-se as seguintes: Revista do TCMRJ, TCMRJ EM PAUTA e Clipping Diário 
com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, 
uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 

 
9.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS  

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma 
expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor 
exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão. 

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 

 
Março  

Dias 27 e 28  -  V Encontro do Colégio de Corregedores dos Tribunais de Contas do Brasil, das 
9h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Ensaios do Coral do TCMRJ , que acontecem sempre às terças - feiras, das 12h às 14h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 

Abril 
Dias 10 e 11  - III Painel de Autonomia Municipal,  realizado no  auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia . 

Maio 
Dia 21 - Apresentação da Secretaria de Controle Externo a alunos da UNIVERSIDADE, com 
palestra proferida pelo Senhor Carlos Augusto Werneck, das 14:30 às 15:30, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia 

Junho  
Dia 06 - Evento "Justiça Federal e os Tribunais de Contas”, com a Escola de Magistratura 
Regional Federal da 2ª Região - EMARF e o TCM/RJ,  realizado das 9h às 18h, no auditório do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre, 80 - 3º andar, Centro. 
Dia 23 - Apresentação do Coral do TCM/RJ, no Projeto Música no Museu, às 12h e 30 min.,na 
Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, no Centro. 
Dia 26 - Apresentação proferida pelos Técnicos de Controle Externo ao Senador Marcelo 
Crivella, das 14h às 15h e 30 min., no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dia 30 - Apresentação do Coral do TCM/RJ, no Projeto Música no Museu, às 12h e 30 min., no 
Espaço Furnas Cultural, na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo. 
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Dia 30 - Apresentação proferida pelos Técnicos de Controle Externo ao Deputado Felipe 
Pereira, das 16h e 30 min. às 17h e 30 min., no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

Julho  
Dia 10 - Prazo final para entrega de trabalhos concorrentes ao Concurso de Monografias 
"Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", do exercício de 2008. 
Dia 15 - Apresentação dos Técnicos de Controle Externo ao Deputado Paulo Ramos, das 16h 
às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 

Agosto  
Dia 04  - Apresentação dos Técnicos de Controle Externo ao Deputado Alessandro Molon , das 
10 h às 13h , no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
Dias 27 e 28  - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, a Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e o Centro de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Cândido Mendes, promoveram a I Jornada de 
Direito Administrativo Comparado - "Controle da Administração Pública", no auditório Antônio 
Carlos Amorim - EMERJ, na Av. Erasmo Braga, 115 - 4º andar - Centro, conforme 
programação abaixo : 
Dia 27 de agosto 
• 08:30/09:00 - Credenciamento 
• 09:00/09:30 - Sessão Solene de Abertura 
• 09:30/10:30 - Palestra de Abertura : 

Novos Paradigmas do Controle da Administração Pública  
Juarez Freitas 
Prof essor das Faculdades de Direito da PUC-RS e da UFRGS. 
Adv ogado, Consultor e Parecerísta. Doutor em Direito. 

• 10:40/12:30 - Painel 
Conhecendo os Tribunais de Contas no Brasil, na Argentina e n a Itália  
Palestrantes : 

"Os Tribunais de Contas no Brasil"  
Paulo César Melo da Cunha 
Assessor Jurídico da Presidência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Mestre 
em Direito, Prof essor dos cursos de Pós-Graduação da UFF, UCAM e FGV-RJ e Adv ogado. 
"Os Tribunais de Contas na Argentina"  
Ignés D´Argenio 
Tribunal de Contas da La Nácion - Argentina 
"Os Tribunais de Contas na Itália"  
Massimo Occhiena 
Prof essor da Univ ersidade de Bocconi de Milão - Itália 

• 12:30/14:30 - Almoço Livre 
• 14:30/17:00 - Painel 

Controle dos Atos Administrativos : O Papel da Justiça Admin istrativa  
Palestrantes : 

"O Controle da Administração Pública na Espanha"  
Maria Teresa Carballeira Rivera 
Prof essora da Univ ersidade de Santiago de Compostela - Espanha 
"O Controle da Administração Pública na Argentina"  
Carlos Botassi 
Prof essor da Univ ersidade Nacional de La Plata - Argentina 
"O Controle da Administração Pública no Uruguai"  
Ruben Flores Dapkevicius 
Prof essor da Univ ersidade de La República - Montevideo - Uruguai 

• 17:15/18:50 - Painel 
Controle Judicial de Políticas Públicas e o Ministério Público  Especial de Contas  
Palestrantes : 
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"O Papel do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas no  Controle da Atividade 
Administrativa"  
Cláudia Fernanda de O. Pereira 
Procuradora Geral do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
"Controle Judicial de Políticas Públicas"  
Ana Paula de Barcellos 

 
Dia 28 de Agosto 
• 08:30/10:30 - Painel 

Regulação Jurídica, Controle Judicial e Responsabilidade Civil no  Sistema Tribunal de Contas  
Palestrantes : 

"Controle Judicial das Agências Reguladoras"  
Sergio Guerra 
Adv ogado e Vice-Diretor da Pós-Graduação da FGV-RJ 
"Responsabilidade Civil por atos dos Tribunais de Contas"  
Flávio de Araújo Willeman 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Direito, Prof essor da Univ ersidade 
Cândido Mendes, da EMERJ, dos cursos de Pós-Graduação da UFF, UCAM e FGV-RJ e 
Adv ogado 
"O Poder Judiciário no Controle da Legalidade e do Mérito do Ato Administrativo"  
Cherubim Schwartz Junior 
Desembargador do TJ/RJ e Prof essor da EMERJ 

• 10:45/12:30 - Painel 
Parceri as da Administração Pública e os Tribunais de Contas  
Palestrantes : 

"Concessões e Consórcios Públicos e o Controle pelos Tribunai s de Contas"  
Flávio Amaral Garcia 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Direito, Prof essor dos cursos de Pós-
Graduação da UFF, UCAM, UERJ e FGV/RJ e Adv ogado. 
"O Controle e o Direito Administrativo dos Negócios"  
Carlos Ari Sundfeld 
Prof essor Doutor da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Direito (Doutorado e  
Mestrado) da PUC/SP, Mestre  e Doutor em Direito pela PUC/SP e Adv ogado. 
"OSCIP´S, Organizações Sociais e os desafios ao controle"  
Vanice Regina Lírio do Valle 
Procuradora do Município do Rio de Janeiro, Doutora em Direito pela UGF, Professora dos 
cursos de Pós-Graduação da UCAM e FGV/RJ. 

• 12:30/14:30 - Almoço Livre 
• 14:30/17:00 - Painel 

Controle e Advocacia Pública 
Palestrantes 

"O Controle da Administração Pública e os Graus de Vinculação  à Juridicidade"  
Gustavo Binenbojm 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Prof essor de Direito Administrativo da UERJ, Mestre e 
Doutor em Direito pela UERJ e Adv ogado. 
"A Tutela Judicial dos Direitos Sociais"  
Daniel Sarmento 
Procurador Regional da República no TRF da 2ª Região, Mestre e Doutor em Direito pela UERJ 
e prof essor de Direito Constitucional da UERJ 
"O Papel da Advocacia Pública no Controle Interno da Administ ração Pública"  
Alexandre Santos Aragão 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Direito pela UERJ, Doutor em Direito pela 
USP, Professor de Direito Administrativo da UERJ e Advogado 

• 17:10/18:20 - Conferência de encerramento 
"O Dever de Planejamento e o Controle de Legitimidade pelo s Tribunais de Contas"  
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Marcos Juruena Villela Souto 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, 
Prof essor dos cursos de Mestrado e Doutorado das Univ ersidades Gama Filho e Cândido Mendes e 
Adv ogado  

Setembro  
Ensaios do Coral do TCMRJ ,  às terças - feiras, das 12h às 14h, no auditório, na sala do 
Coffe-Break.  

 Outubro  
Dia 27 - Abertura dos envelopes contendo as fichas de identificação dos autores das três 
monografias vencedoras do Concurso "Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga" 2008, em 
se ssão pública, na sede desta Corte de Contas. 

Novembro  
Dia 03  - Cerimônia de Outorga do "Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal", a 
personalidades que conferiram relevância e expressão ao Sistema Tribunal de Contas, no 
Plenário Ministro Luciano Brandão Alves de Souza :  
 
PERSONALIDADES AGRACIADAS 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 
SENADOR DA REPÚBLICA 
JOSÉ BERNARDO CABRAL 
JURISTA 
JOSÉ CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO 
DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MASSAMI UYEDA 
MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
UBIRATAN AGUIAR 
MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

Dia 12  - Solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Monografias,  
"Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga", do ano de 2008, às 18h, na Casa Rui Barbosa, por 
ocasião do encerramento do Seminário : 200 Anos de Estado, 200 Anos de Administração 
Pública :  

1º Lugar : 
 Pseudônimo : CATARINA 
 Autor : Heitor Delgado Correa 
2º Lugar : 
 Pseudônimo : RUI BARBOSA 
 Autor : Pierre André da Rocha Andrade 
3º Lugar : 
 Pseudônimo : ALBERTO LAMAZZA HIRSH 
 Autor : Luiz Eduardo Motta  

 
Dia 12 - Participação do Coral do TCMRJ, no "Encontro de Corais no Shopping Iguatemi”, às 
19:30 horas, no Shopping Iguatemi, Rua Barão de São Francisco com Teodoro da Silva - Vila 
Isabel, Palco da Praça de Alimentação - 3º piso. 
Dia 24 - Participação do Coral do TCMRJ, na "Exposição de Natal: Maria a esperança de 
volta", das 17 às 21 horas, no Centro Loyola de Fé e Cultura da Puc-Rio, Estrada da Gávea, nº 
1 - Gávea. 

Dezembro  
Dia 08 - Reunião Frente Pró-Rio, com o tema "Aterro Sanitário", das 10 h às 12h, no auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia, conforme programação abaixo : 
• 10: 00  Abertura 
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Thiers Vianna Montebello 
Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

• 10:15h  Conf erência de Abertura 
Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa leite 
Prof essor da COPPE UFRJ 

• 10:45h    Marta Varela Silva 
Inspetora Geral da 6ª IGE 

• 11:00 h   Ana Cristina Heney 
Presidente da FEEMA 

• 11:15h   Aspásia Camargo 
Vereadora do Rio de Janeiro 

• 11:30h  Carlos Alberto Muniz 
Vice-Pref eito eleito e futuro Secretário Municipal do Meio Ambiente 

• 11:45h  Debates 
 
Dia 11  - Participação do Coral do TCMRJ, no "XXV Encontro de Corais da PUC-RIO", com 
início às 20:00 horas, no Salão da Pastoral da Puc-Rio, no Campus da PUC, situado à Rua 
Marquês de São Vicente, nº 225, Gávea. 
Dia 16 - Apresentação de final de ano do Coral do TCMRJ, às 12 h, no auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia. 
Ensaios do Coral do TCMRJ ,  às terças - feiras, das 12h às 14h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia.  
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10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

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

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

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

Ainda na esfera educativa-cultural, pontificou no período a realização da III Painel 
sobe Autonomia Municipal, onde respeitáveis estudiosos discutiram questões 
envolvendo as grandes cidades, evento ocorrido no período de 10 e 11 de abril e mais 
uma vez sob a coordenação do Ilustre Conselheiro Fernando Bueno Guimarães e 
operacionalizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas – NEP em conjunto com o 
Centro Cultural, contando com a participação de diversos Membros da Augusta 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

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

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

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

Positiva e efetiva igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao 
Ministério Público Estadual, e por vezes ao Parquet Federal, 
municiando-os com abalizadas informações e documentos. 

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

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no 
período – também assinaladas no corpo do presente Relatório -
espelham a dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando 
regularmente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como 
na discussão de relevantes temas, com a participação de notáveis 
especialistas. 

 


