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APRESENTAÇÃO 
 

 

Rio de Janeiro, ___ de dezembro de 2001 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro, Vereador 

SAMI JORGE 

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as) 

 

 Em cumprimento ao que estabelece o artigo 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, 

tenho a honra de encaminhar a essa Casa Legislativa o Relatório Trimestral das Atividades  

desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, durante o período de julho a 

setembro de 2001. 

 Ao dar conhecimento de suas ações aos ilustres parlamentares que compõem essa egrégia 

Câmara de Vereadores, esta Corte de Contas, além de reafirmar a observância rigorosa e irrestrita de 

sua missão institucional, pretende satisfazer aos  anseios da sociedade de acompanhar o processo de 

fiscalização e controle das contas públicas municipais, no atual contexto de transparência da 

responsabilidade na gestão fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101. 

 Nesta oportunidade, reitero minhas manifestações de elevada estima e consideração. 

 

 

Cordialmente, 

 

THIERS VIANNA MONTEBELLO 

Conselheiro-Presidente 
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1. Introdução 
 
 

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos 

tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, conforme abaixo relacionado: 

 
 

 Competências do TCMRJ. 
 
 

 Estrutura Organizacional – Organograma. 
 
 

 Órgãos e entidades sob jurisdição do TCMRJ. 
 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. 

Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e 

operacional da Administração Pública Municipal direta, indireta e fundacional, e das renúncias de receita. 

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara 

Municipal, para o devido julgamento.  

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os 

órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de 

aposentadorias, bem como recebe e analisa denúncias e representações de qualquer cidadão sobre 

matéria de sua competência. 

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e 

extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas. 

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes de 

sua ocorrência, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e 

outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas 

irregularidades ou impropriedades, e aplicar multas quando não forem sanadas. 

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

Tribunal: 

QUADRO – 1 COMPETÊNCIAS DO TCMRJ PREVISTAS 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 
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 Art. 88, IV 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

solicitação da Câmara Municipal 
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 dos Municípios, nos termos do artigo 75 da 

Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas 

a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essas Cortes, bem como 

sobre os prazos de remessa das referidas declarações. 

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000, 

novas atribuições nos foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, onde fica estabelecido que os 

Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, nos impondo, assim, maior 

responsabilidade, pois acompanharemos mensalmente as metas, limites e condições estabelecidas, 

tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal 

se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às 

regras estabelecidas na LRF. 
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3. Estrutura Organizacional 
 
 
 
O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de 

Contas: 
 
 
 

 

Plenário 

Presidência Procuradoria Especial 

Gabinete da 
Presidência 

Comissão 
Permanente 
de Licitação 

Gabinete dos Conselheiros 

Assessoria Jurídica 

Secretaria das Sessões 

Assessoria de Informática 

Diretoria de Publicações 

Divisão de Biblioteca 
e Documentação Secretaria Geral 

Secretaria de 
Controle 
Externo 

Secretaria de 
Atividades 

Administrativas 

Dep. Geral de Finanças 

Dep. Geral de Pessoal 

Dep. Geral de 
Serviços de Apoio 

1ª IGE 

2ª IGE 

3ª IGE 

4ª IGE 

5ª IGE 

6ª IGE 

7ª IGE 
CAD 

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

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, 

abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das 

entidades da administração direta, indireta e fundacional (arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ). 

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria 

Geral e a Procuradoria Geral do Município.  

A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista. 

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

do Rio de Janeiro: 

 

QUADRO – 2 ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS 
 

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

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

 
 

EMPRESAS PÚBLICAS  (8) 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 
Distribuidora de Filmes S.A. – RIOFILME 
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE 
Empresa Municipal de Vigilância - EMV 
Empresa Municipal de  Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE 

 
 

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

 
 

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

 
OUTROS 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM 
Gabinete do Prefeito – GBP 
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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 e, na forma estabelecida no Regimento 

Interno, decide sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato. 

O protocolo registrou neste período a entrada de 2.122 processos, versando sobre os 

diversos assuntos citados acima. 

Os números a seguir, apresentados no Quadro 03, demonstram a tramitação dos processos 

no período de julho a setembro de 2001, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O 

Gráfico 01, a seguir, mostra a percentagem desses processos por sua natureza. 

QUADRO – 3 ENTRADA DE PROCESSOS – 3º TRIMESTRE 2001 

 
ASSUNTOS JUL AGO SET TOTAL 

LICITAÇÕES 40 28 23 91 
CONTRATOS 286 272 293 851 
CONVÊNIOS 60 80 52 192 
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 126 86 211 423 
PESSOAL 105 207 125 437 
CONCURSOS 13 9 4 26 
INSPEÇÕES 16 16 10 42 
CONSULTAS 0 1 0 1 
INFORMAÇÕES/COMUNICADOS 8 14 8 30 
DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES 2 0 3 5 
OUTROS ASSUNTOS 13 5 6 24 

TOTAL 669 718 735 2122 
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GRÁFICO 01 - ENTRADA DE PROCESSOS POR ASSUNTO 
 

 

6. Atividades do Plenário 

6.1. Sessões Realizadas 
Durante o 3º trimestre de 2001, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido 

em 23 (vinte e três) Sessões Ordinárias e 11 (onze) Sessões Administrativas, conforme 

especificado no Quadro 04. 

QUADRO – 4 SESSÕES REALIZADAS 

 

MESES ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS TOTAL 
JULHO 08 04 12 
AGOSTO 09 04 13 
SETEMBRO 06 03 09 
NO TRIMESTRE 23 11 34 

O Gráfico 02 apresenta a percentagem de cada tipo de sessão realizada neste Trimestre e 

o Gráfico 03 mostra a distribuição dessas sessões ao longo dos meses: 
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GRÁFICO 02 – TIPOS DE SESSÃO 
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6.2. Processos Julgados ou Apreciados 
O Quadro 05 apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das 

decisões por natureza do processo. O Gráfico 04 ilustra a distribuição desses processos, agrupados 

pelas principais classes de assunto. 

QUADRO – 5 DECISÕES DO PLENÁRIO 

 

ASSUNTO TOTAIS POR DECISÃO 
 DILIGÊNCIA ARQUIVAMENTO LEGALIDADE CONTAS REG. OUTROS TOTAL 
LICITAÇÕES 95 46 0 0 14 155 
CONTRATOS 278 672 0 0 187 1137 
CONVÊNIOS 45 76 0 0 34 155 
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 45 24 0 13 20 102 
PESSOAL 209 2 451 0 109 771 
CONCURSOS 14 9 9 0 2 34 
INSPEÇÕES 41 27 0 0 19 87 
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 6 9 0 0 5 20 
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 1 7 0 0 6 14 
OUTROS ASSUNTOS 2 2 1 0 4 9 

TOTAL 736 874 461 13 400 2484 
 

GRÁFICO 04 - DECISÕES DO PLENÁRIO 
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6.3. Deliberações e Resoluções Aprovadas ou Expedidas 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, 

coopera com o Poder Legislativo, sendo-lhe facultado, em conseqüência, a expedição de atos sobre 

matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos. 

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

QUADRO – 6 DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES 
 

DELIBERAÇÕES 

Números Datas Ementas 
137 31/07/2001 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados quando 

do exame dos editais de licitação na modalidade de 
concorrência 

138 31/07/2001 Altera o Regimento Interno do TCMRJ, aprovado pela 
Deliberação Nº 034, de 10 de março de 1983 

139 13/09/2001 Dispõe sobre os meios de remessa de documentos relativos 
a editais de licitação na modalidade de concorrência 

 
 
RESOLUÇÕES 
Números Datas Ementas 
159 31/07/2001 Alteração o Quadro de Detalhamento da Despesa do 

TCMRJ para o exercício financeiro de 2001, aprovado pela 
Resolução nº 154, de 16 de janeiro de 2001. 
 

 

A divulgação do conteúdo das Deliberações e das Resoluções é feita através de publicação 

no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. 



TCMRJ                                                                  Relatório Trimestral – Julho-Setembro/2001 

 

17 

 

7. Atividades da CPL 
Neste item apresentamos as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de 

Licitação constituída pela Resolução “P” Nº 153 de 28 de dezembro de 2000, alterada pelas 

Resoluções “P” Nº 248 e 249, de 17 de julho de 2001, para efetuar os procedimentos licitatórios nesta 

Corte de Contas. 

No 3º trimestre foram realizados e homologados 3 (três) certames, na modalidade de 

Convite, tipo menor preço, de acordo com a quadro abaixo : 

 
PROCESSOS 

 
CONVITES 

 
OBJETOS 

 
VALORES CONTRATADOS 

 
40/1336/2001 

 
CV-007/2001 

Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva dos 
Veículos da Marca Volkswagen 

 
R$ 16.000,00 

 
40/1991/2001 

 
CV-008/2001 

 
Cartuchos para impressoras 

 
R$ 23.128,40 

 
40/2488/2001 

 
CV-009/2001 

Fotolitos, Impressão e 
Acabamento da 22ª Edição da 
“Revista do TCMRJ” – Encarte 
Contas do Prefeito 

 
R$ 12.200,00 

 

Os procedimentos licitatórios acima descritos foram realizados dentro dos princípios legais 

vigentes bem como os da razoabilidade e economicidade que devem sempre nortear as ações deste 

órgão. 
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8. Atividades de Controle Externo 
É no âmbito da Secretaria de Controle Externo–SCE, vinculada à Secretaria-Geral, que o 

TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SCE é composta de sete Inspetorias 

Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD. 

8.1. Inspetorias Gerais 
 

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 156/2001, de 30/01/2001, é a seguinte a 

distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo : 

I - 1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Gabinete do Prefeito (GBP)  
Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) 
Secretaria Municipal de Administração (SMA) 
Procuradoria Geral do Município (PGM) 
Fundação João Goulart (FJG) 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RIOZOO) 
Empresa Municipal de Informática S/A (IPLANRIO) 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO) 
Empresa Municipal de Vigilância (EMV)  
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (IMPRENSA DA CIDADE) 
Controladoria Geral do Município (CGM) 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Cient. e Tecnol. (SEDECT) 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SEAE) 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 
Fundo Especial da PGM 
Fundo de Desenv. Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro (FUNDET) 

II - 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

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

V - 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

V - 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Esta Inspetoria é especializada na análise dos processos de aposentadorias. 

VI - 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

VII - 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Exame dos editais de concorrência, suas dispensas e inexigibilidades, bem como dos contratos e demais 
instrumentos deles decorrentes. 
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8.2. Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
As competências da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD estão 

determinadas na Deliberação 125, de 13 de abril de 1999. 

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento realiza o acompanhamento dos resultados 

orçamentário, financeiro e patrimonial do Município do Rio de Janeiro.  

A exigência da remessa dos balancetes a este Tribunal encontra-se disciplinada em nosso 

Regimento Interno, artigos 37 e 38, e seu objetivo é habilitar esta Casa a acompanhar os atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial praticados no período, com ênfase ao atendimento dos 

percentuais máximos e mínimos exigidos por lei. Os órgãos da Administração direta, indireta, fundações 

e autarquias devem enviar até o último dia de cada mês, os referidos balancetes relativos ao mês 

anterior. 

O acompanhamento da despesa realizada e da receita arrecadada através dos balancetes, 

além de permitir um controle mais eficiente dos gastos públicos, torna mais eficaz a ação de fiscalização 

sob a responsabilidade deste TCMRJ, propiciando a intervenção imediata desta Corte, sempre que 

constatados ilícitos e irregularidades.  

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, por força do art. 88 da Lei Orgânica do 

Município, instrui processos voltados para a declaração da legalidade dos atos iniciais de abertura de 

concursos públicos e de provimento dos candidatos aprovados. O acompanhamento desses atos, 

exercidos pelo Tribunal, objetiva, também, o controle das disponibilidades orçamentárias para o 

atendimento dos encargos decorrentes. 

É também na CAD que se preparam as minutas de certidão sobre as Contas de Gestão, 

para rolagem da Dívida Mobiliária, conforme estabelece a Resolução do Senado n.º 78/98. 

O mesmo órgão é responsável pela instrução de pareceres a serem emitidos pelo Tribunal, 

de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, a exemplo do que foi emitido neste período, sobre 

Recursos para abertura de créditos adicionais provenientes do saldo financeiro para os fundos especiais, 

solicitado pela Controladoria Geral do Município. É a CAD, também, que dá apoio contábil ao 

Conselheiro-Relator das Contas de Gestão do Prefeito. 

Através da Deliberação 134, ficou determinada à CAD a verificação da compatibilidade dos 

dados informados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal 

com aqueles consoantes dos balancetes mensais respectivos, bem como se as providências previstas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, foram 

devidamente adotadas. 
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8.3. Movimentação de Processos na Secretaria de Controle Externo 
Constata-se no Quadro nº 07 que foram processados pelo sistema a entrada de 4.058 e a 

saída de 4346 processos na Secretaria de Controle Externo, considerando a soma de todas as 

Inspetorias e da CAD. 

QUADRO – 7 MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS POR INSPETORIA 

 

INSPETORIA ENTRADAS SAIDAS 
1ª IGE 284 230 
2ª IGE 821 702 
3ª IGE 568 469 
4ª IGE 656 1321 
5ª IGE 594 595 
6ª IGE 271 330 
7ª IGE 673 518 
CAD 191 181 

TOTAL 4058 4346 
 

GRÁFICO 05 - PROCESSOS POR INSPETORIA 
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O Gráfico 05 mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos 

que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada em aposentadorias e a 7ª IGE é especializada em editais 

de concorrência. 
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8.4. Inspeções 
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2001 

(040/004.628/2000), foram realizadas no 3º trimestre as seguintes Inspeções, conforme Quadro 08: 

QUADRO – 8 INSPEÇÕES REALIZADAS 

 

INSPETORIAS JULHO AGOSTO SETEMBRO 
 

1ª IGE 
IMPRENSA 

 
SMA 

SMF 
EMV 

RIOZOO 

SMTB 
 

CGM 
 

2ª IGE 
 

SMAC/FCA 
RIO-ÁGUAS 

 
SMO 

 
SMDS 

 
3ª IGE 

SMG 
FPJ 

RIO-ESPORTES 

SMU 
SMEL 
SMC 

RIOARTE 
SME 

RIOLUZ 
 

4ª IGE 
 

SMH 
 

SMS 
 

SEPDQ 

SMS 
 

COMLURB 
 

5ª IGE 
 

SMA 
 

CMRJ 
 

SMTR 
 

6ª IGE 
RIOTUR 

 
MULTIRIO 

CET-RIO 
 

RIOFILME 

MULTIRIO 
 

RIOCENTRO 
 

CAD 
 
- 

 
SMF 

FUNDEF 
 

FUNDET 
 

8.4.1. Inspeções Ordinárias Relevantes no Período 
1) A Inspeção Ordinária na Secretaria Municipal de Fazenda (Coordenadorias de Receitas) 

encontra-se em curso, tendo em vista a não liberação da documentação solicitada à Coordenadoria do 

IPTU. Como foi autorizada pelo Plenário desta Corte uma Inspeção Especial naquela Secretaria visando 

apreciar o processo 04/007.480/1999 (Contrato 356/99, celebrado entre a SMF e a empresa Boucinhas 

& Campos Consultores S/C Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria para a 

realização de estudos de organização e métodos, análise de fluxos, rotinas e atribuições na 

administração tributária), a equipe se dedicou integralmente à referida Inspeção Especial.  

2) Quanto à inspeção na SMTbR, foi solicitada, através do memorando nº 074/01-1ª IGE, 

autorização para adiamento do início dos trabalhos considerando a publicação na imprensa oficial 

(27/09/01) de diversas exonerações de cargos em comissão no âmbito daquela Secretaria, visando a 

aguardar a normalização das atividades do órgão. 

3) A Inspeção prevista para o FUNDEF ainda se encontra em andamento pelo motivo de 

que a Secretaria Municipal de Administração não ter disponibilizado à equipe a documentação solicitada. 
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Tal fato foi comentado através do Memo. nº 85 da CAD, tendo o Exmo. Sr. Presidente do TCMRJ 

oficiado ao órgão solicitando a remessa do solicitado. 

Dentre as Inspeções Ordinárias realizadas por esta Secretaria no 3º trimestre de 2001, 

destacamos as seguintes: 

040/003.189/2001- Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na Empresa Municipal de Artes 

Gráficas S.A., abrangendo o período de julho/2000 a junho/2001, tendo por objetivo fazer uma 

verificação geral na empresa, observando se seu funcionamento cumpria os objetivos traçados na 

mesma; analisar especificamente os procedimentos administrativos no período inspecionado, verificar se 

suas rotinas para funcionamento acontecem obedecendo à legislação em vigor e às normas de controle 

interno; verificar os atos de que resultaram receita ou despesa praticados pelo(s) responsável(eis); 

verificar a execução de alguns contratos firmados pela entidade. Dentre as impropriedades detectadas 

pela equipe inspecionante destacam-se: a) ausência de documentos previstos na legislação vigente; b) 

propostas de empresas consultadas para pesquisas de preços apresentando indícios de irregularidades 

detalhados no relatório; c) irregularidades no Departamento Pessoal da empresa (inexistência de Ficha 

de Salário-Família, Termo de Responsabilidade, Atestado de Vacinação e Comprovante de Frequência 

Escolar; ausência de declaração de dependentes para fins de imposto de renda; não entrega do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregado-CAGED; Contribuição Sindical Patronal paga com 

atraso; divergência no valor Banco Conta Movimento). 

EMV - Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Empresa Municipal de Vigilância S.A., 

abrangendo o período de dezembro/2000 a agosto/2001. A inspeção teve como objetivo verificar se as 

demonstrações contábeis refletiam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, 

analisando ainda os procedimentos aplicados na área do departamento de pessoal, compreendendo: a 

confirmação dos valores existentes em bancos e análise de conciliação bancária; a verificação da 

existência física e dos procedimentos de controle de bens móveis e de almoxarifado; exame das 

pendências do último relatório de inspeção e prestação de contas de gestão; análise da documentação, 

conferência dos cálculos e observação do recolhimento de obrigações referentes aos atos de 

departamento de pessoal. Dentre as impropriedades apontadas no relatório, destacamos: 1) Quanto ao 

almoxarifado: extintores de incêndio com prazo de validade vencido; 2) Quanto aos bens móveis: 

ausência de emissão do Documento de Transferência Patrimonial-DTP; Bens pertencentes a terceiros 

sem cadastro em separado; inexistência do Demonstrativo de Bens não Inventariados-DNI; ausência de 

relação dos bens pertencentes a cada setor, com o respectivo número de inventário; bens sem 

identificação; 3) Quanto ao Departamento Pessoal:  inexistência de Ficha de Salário-Família, Termo de 

Responsabilidade, Atestado de Vacinação e Comprovante de Frequência Escolar; Ausência de 

declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda; existência de pagamento de Guias de 

Previdência Social - GPS, DARF, GFIP e FNDE, com multas e juros. 
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RIOZOO - Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Fundação Jardim Zoológico da 

Cidade do Rio de Janeiro- RIOZOO com o objetivo de verificar: 

! As pendências do relatório de inspeção de 2000. 

! A execução de um convênio e oito contratos, selecionados dentre os termos executados 
em 2000 ou ainda em execução.  

! Os benefícios para a fundação com 8 (oito) dos Termos de Compromisso de adoção de 
animais, escolhidos aleatoriamente dentre aqueles do projeto  “Adoção é o bicho”. 

! A realização do Projeto Ararajuba - Convênio com a Petrobrás. 

! O andamento de 2 (dois) dos 8 (oito) projetos aprovados através do Convênio com o 
Fundo de Conservação Ambiental (SMAC); 

! A instalação do Núcleo de Tartarugas Marinhas, na RIOZOO; 

! A codificação de despesa referente à aquisição de gêneros alimentícios para pessoas e 
animais; 

! A conhecimento do funcionamento e da atual estrutura organizacional da Fundação e a 
obtenção de dados sobre os novos ordenadores de despesa  

Na análise dos processos visando aos objetivos da equipe, constataram-se as seguintes irregularidades: 

! Ainda pendências da inspeção realizada em novembro de 2000, tais como necessidade 
de reparos no teto e nas  paredes com infiltrações do almoxarifado, de melhorias nas 
condições de higiene na cozinha do restaurante dos funcionários, principalmente no 
tocante à necessidade de exaustão, de instalação efetiva do boiler do Alô Restaurante     
( permissionário ) e melhorias também na sua cozinha. 

! Falta de cadastro com características, números de série e localização dos equipamentos 
da SPE DATA Locação Ltda, alugados pela fundação. 

! Inadequação da máquina copiadora alugada com a ULTRAPEL Comércio e Materiais de 
Escritório Ltda de acordo com as reais necessidades da fundação (economicidade). 

! Não formalização de termo de rescisão amigável ( nem publicação no D.O.Rio ) com a 
TAKE ONE Empreendimentos Publicitários Ltda ( art. 533 do RGCAF ) e tampouco 
informações no processo sobre a execução física do contrato. 

! Dados incorretos ou não atualizados no sistema FINCON-CONTRATO, único documento 
sobre execução contratual de encaminhamento obrigatório ao Tribunal sobre a 
prestação de contas dos contratos executados. 

! Hiato entre o término de vigência dos contratos do ano passado e o início de vigência 
dos contratos deste ano para limpeza e conservação e para vigilância  (VIDAL BRASIL e 
SERVSEG, respectivamente), descumprindo-se o disposto no decreto nº 12.620, de 
07/01/94, e utilização dos serviços da COMLURB e da GUARDA MUNICIPAL, para 
atenuar a situação de solução de continuidade de serviços continuados essenciais, sem 
qualquer formalização processual. 
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! Problemas da garantia nos contratos com a SERVSEG e a VIDAL BRASIL, pois que 
prestadas após assinatura dos instrumentos, descumprindo-se o inciso IV do artigo 55 
da Lei nº 8666/93. 

! Nos contratos novos, não estavam inseridas no processo as declarações  pelas 
empresas contratadas de que seus profissionais não ocuparam cargos na RIOZOO, nos 
termos do decreto “N” nº 19.381/2001. 

! Funcionários não usam crachás, prática importante para a segurança, conforme 
diagnóstico da empresa de vigilância. 

! Quantidade de serventes de limpeza no parque Chico Mendes insuficiente. 

! Contratação de mão-de-obra interposta através da PRÓ UNI-RIO, o que, contrariou o 
disposto no Enunciado nº 331, do Colendo TST, que hoje estabelece ser ilegal tal 
procedimento; 

! Documentos comprobatórios de viagem a MIAME sem nome do solicitante  ou da pessoa 
que viajou. 

! Falta de controle dos repasses da Fundação Pró-Tamar para a Fundação RIOZOO, nos 
termos do Convênio entre as duas. 

! Ausência da matrícula ou endereço da obra nas guias de recolhimento do INSS- contrato 
com a STONE ENGENHARIA Ltda. 

! Falta de formalização de Termo aditivo para a permissão de uso do Estacionamento, 
tendo em vista que se aumentou o percentual de receita e de formalização de processo 
para inserção dos documentos comprobatórios da entrada de recursos. 

! Lixo da Fundação espalhado, comprometendo a higiene local. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e FCA – Fundo de Conservação Ambiental – 

Inspeção realizada pela 2ª IGE, no período de 02/07/01 a 01/08/01, tendo sido constatadas diversas 

irregularidades no que tange a Suprimento de Fundo; Despesas de Diárias e Bens Móveis; almoxarifado 

da Fazenda Modelo (em condições precárias: piso cedendo, focos de cupim, extintores com as cargas 

vencidas). Quanto à parte contábil, destaca-se o item relativo a Adiantamentos Concedidos de 

Contrapartida de OC, em que se observa que não foi possível identificar a destinação dos recursos 

debitados pelo Tesouro, da conta corrente do Fundo. Cabendo, portanto, o questionamento da 

destinação dada aos mesmos, uma vez que os recursos do FCA (recursos vinculados) somente podem 

ser utilizados para o pagamento das despesas legalmente previstas. Foram também verificadas algumas 

impropriedades na execução de alguns contratos. 

040/002.783/2001 – Inspeção realizada pela 2ª IGE na Fundação Municipal Lar Escola 

Francisco de Paula – FUNLAR no período de 18.06.01 a 29.06.01. Destacam-se as seguintes 

impropriedades: 

a) Quanto ao Item Licitações 
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Processo nº : 08/500.754/2000 - Objeto: Fornecimento de serviços qualificados para a 

elaboração do Guia da Cidadania Plena. 

! não consta do processo pesquisa de mercado para a determinação do valor estimado da 
licitação, conforme previsto nos modelos 12/15 da  Resolução CGM nº 125/97; 

! não consta do processo a publicação do Contrato nº 049/2000 no DO Rio, contrariando o 
disposto no art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8666/93:  

! foram convidados apenas 04 interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação, 
contrariando o determinado pelo Parágrafo Único do art. 1º do Decreto nº 13335/94:  

b) Quanto ao Item Despesas Não Licitadas  

Não constava dos processos, a seguir destacados,  a seguir a  pesquisa de preços de 

mercado,  conforme previsto nos modelos 12/15 da  Resolução CGM nº 125/97. 

! Processo n.º 08/500.115/01, tendo por objeto a  contratação de empresa de táxi para 
prestação de serviços de transporte para deslocamento de empregados da FUNLAR, no 
Município do Rio de Janeiro.  

! Processo n.º 08/500.150/01, tendo por objeto a  contratação de serviços de fornecimento 
e instalação de um novo sistema de seleção/paradas do elevador através de sensores 
eletro-eletrônicos.  

c) Quanto ao Item Suprimento de Fundos: 

! NF sem atestação, em desacordo com a alínea “d” do art. 9º do Decreto nº 13891/95: 
processos nº 08/500.725/2000, nº 08/500.791/2000, nº 08/500.858/2000, nº 
08/500.682/2000, nº 08/500.753/2000 e nº 08/500.811/2000: 

! .NF sem recibo de pagamento passado no próprio documento, contrariando o 
determinado na alínea “b” do artigo 9º do Decreto nº 13891/95: processos nº 
08/500.725/2000, nº 08/500.858/2000, nº 08/500.682/2000, nº 08/500.753/2000 e nº 
08/500.811/2000 

! na maioria dos processos de suprimento de fundos analisados por esta Comissão 
Inspecionante, constam  despesas relativas a material de consumo, combustíveis, flores, 
cartões de visita, material permanente etc, aprovadas pelo Exmo. Sr. Prefeito, de acordo 
com o  previsto no § 2º do artigo 1º do Decreto n.º 13.891/95. 

d) Quanto ao Item Acompanhamento da Execução de Contratos 

Processo n.º 08/500.584/99  - Termo de Execução: n.º 032/99, ao Contrato GP/SAA nº 

18/99. a) Embora os processos 08/500.162/01 e 08/500.255/01 mencionem o processo 08/500584/99, 

referente ao Termo de Execução: n.º 032/99, que tem como origem a Concorrência 001/99, apresentam 

como fundamentação legal Dispensa de Licitação; b) O processo nº 08/500398/00, referente à 
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passagem aérea Rio-Nova York-Washington-Nova York-Rio, de 04 até 10/06/00, em nome da Presidente 

da FUNLAR, não contém: 

! a autorização do Prefeito para  viagem ao exterior , em desacordo com o art. 6º do 
Decreto nº 17387 de 10/3/99; 

! requisição, apenas ordem de serviço, sem data e sem justificativa, em desacordo com o 
art. 4º do Decreto nº 17387 de 10/3/99.  

Processo n.º 08/500.105/00 (040/002.805/2000) Contrato 017/00, 1º T.A. 065/00 e 2º T.A. 

20/01– Favorecido: COOP-CAR/RJ. Os processos administrativos referentes a pagamentos de faturas 

de nº 08/500.484/00, 08/500.084/00 e 08/500618/00 não apresentam o controle de quilometragem. 

SMS – Inspeção realizada pela 4ª IGE, de 13 de agosto de 2001 a 04 de setembro de 2001, 

tendo por objeto verificar as rotinas e os procedimentos, referentes a órteses e próteses, adotados pelos 

profissionais de saúde. Objetivos: 

! Verificar as rotinas e os procedimentos, referentes a órteses e próteses, adotados pelos 
profissionais de saúde, tendo em vista a especificidade do material  utilizado.  

! Verificar a qualidade do atendimento à população; 

! Verificar se os valores e quantidades constantes da tabela do Ministério da Saúde estão 
sendo adotados na prática; 

! Verificar os procedimentos referentes à consignação de órteses e próteses e a forma de 
pagamento; 

! Analisar os procedimentos licitatórios e sua adequação à legislação em vigor. 

Impropriedades verificadas: 

! Falta de pagamento, por parte da SMS, às empresas fornecedoras de órteses e próteses 
desde janeiro de 2001, apesar de o repasse do Ministério da Saúde ao Município,  ter 
sido feito regularmente; 

! Os profissionais de saúde, entrevistados nas unidades visitadas, criticaram a falta de 
atualização das tabelas do Sistema Único de Saúde (SUS) que regulam a utilização de 
órteses e próteses: tanto a Tabela de Preços, que apresenta valores defasados dos 
praticados no mercado; quanto a Tabela de Procedimentos Cirúrgicos, que não 
contempla novas técnicas cirúrgicas surgidas nos últimos cinco anos, só considerando 
uma opção de procedimento, mesmo que haja mais de um tipo de atuação;  

! Constatamos a existência de funcionários estranhos ao quadro do Município prestando 
serviços dentro dos Centros Cirúrgicos e sendo pagos por algumas  empresas 
fornecedoras de órteses e próteses. 

! Todos os pagamentos de faturas do 1º semestre de 2001 serão feitos por Termos de 
Ajuste de Contas, contrariando a legislação vigente, que vedam aos órgãos da 
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Administração Direta, Indireta e Fundacional a celebração de ajuste sem prévio 
empenho.  

040/003.061/2001 – Inspeção realizada pela 5ª IGE na Secretaria Municipal de 

Administração. Foram examinados 250 (duzentos e cinqüenta) processos. Na inspeção em apreço, foi 

adotado um procedimento estatístico, visando à obtenção de resultados mais satisfatórios, utilizando 

para tanto a variável “órgão de origem do processo administrativo” na separação do universo em 3 (três) 

estratos, a saber: SME, SMS e OUTROS ÓRGÃOS, soante a representatividade de cada um. 

040/002.910/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE na MULTIRIO, destinada à verificação 

dos Contratos de limpeza e conservação. A equipe concluiu o relatório com recomendações e solicitando 

esclarecimentos sobre os seguintes pontos: 

! Falta de retenção do ISS referentes às notas fiscais nº 857 e 875 da Angel`s, processo 
07/000.134/99, não tendo sido observado a Lei nº 2538/97; 

! Falta de recolhimento de juros e multa do INSS retido na fonte no processo 
07/000.038/00 – referente à nota fiscal nº 1319 de 24/04/00; 

Recomendações: 

! Que seja observado nos próximos Editais a reserva de 5% da totalidade das vagas 
existentes para deficientes físicos – Lei nº 2816/99, parágrafo 1º e o Decreto nº 
17.907/99 que a regulamentou. 

! Que a garantia contratual seja prestada antes da assinatura do Contrato para que dele 
conste como cláusula essencial nos termos do inciso VI do Art. 55 e o parágrafo 1º do 
Art. 56 da Lei nº 8666/93. 

040/003.188/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE na RIOFILME, destinada à verificação 

dos procedimentos na área de Recursos Humanos. Os pontos relevantes verificados na Inspeção foram: 

! Falta de assinatura nas fichas de freqüência dos funcionários, bem como atualização da 
ficha funcional em obediência ao determinado nos Arts. 41 e 42 da CLT.; 

! Foi recomendado que a Empresa elabore seus atos administrativos concernentes às 
substituições eventuais, no prazo hábil, bem como a sua publicação, conforme Art. 3º do 
Art.12 do Decreto nº 2477/80;e 

! Que a relação dos empregados admitidos e demitidos (CAGED) seja  entregue no prazo 
estabelecido na Lei nº 4923/65; 

 

CET-RIO – Inspeção realizada pela 6ª IGE, destinada à verificação dos Contratos referentes 

à sinalização gráfica vertical e horizontal. A equipe inspecionante concluiu o relatório solicitando 

esclarecimentos sobre alguns itens, a saber: 
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! A não retenção, apesar de indicada, do valor de R$ 616,15 referente ao ISS da NF nº 
1161 da empresa SINASC – Contrato nº 13/00; 

! Se foi apresentada conta de retificação da NF nº 884 da empresa SINAPE informando a 
data de emissão, tendo em vista a solicitação da Gerência Financeira; 

! A não retenção do IRRF nos pagamentos do ano de 20001, contrariando o disposto no 
art. 647 do Decreto nº 3000/99; 

! O não cumprimento do disposto no item 17 da cláusula sétima dos  Contratos verificados 
no que se refere  à   comprovação, por parte da contratada, do pagamento mês a mês 
do INSS e FGTS; 

Com recomendações para que a CET-RIO:  

! Atente para a retenção do ISS utilizando a alíquota correta evitando problemas com os 
órgãos fiscalizadores. 

! Providencie para que as NFs sejam somente atestados pelos fiscais previamente 
designados para o contrato. 

FUNDET – Inspeção realizada pela CAD no FUNDET, no período de 27/09 a 11/10, com o 

objetivo de verificar a adequacidade da gestão financeira e operacional do Fundo, utilizando 

como ferramentas os demonstrativos contábeis, legislação aplicável e controles 

operacionais/gerenciais. A Comissão Inspecionante, após constatar algumas impropriedades, 

sugere a remessa de seu relatório ao órgão jurisdicionado para que preste os esclarecimentos 

pertinentes e que implemente, de imediato, medidas visando a estruturação administrativa, 

financeira e operacional do Fundo. 

8.4.2. Outras Inspeções Ordinárias 

040/003.171/2001 – Inspeção Ordinária realizada pela CAD no Fundo Orçamentário 

Especial da PGM - FOE, em abril. A Comissão inspecionante concluiu pelo encaminhamento do relatório 

à jurisdicionada para que tomasse ciência quanto aos seguintes aspectos: 

Aspectos Legais - Se faz necessária uma análise mais profunda quanto a legalidade na destinação atual 

dos recursos do Fundo Orçamentário Especial. 

Aspectos Contábeis - Que seja feito o adequado reconhecimento contábil de antigas pendências 

bancárias existentes entre os saldos demonstrados na Contabilidade e aqueles evidenciados nos 

extratos bancários do FOE. 

Aspectos de Controle Interno - Que a Contabilidade do FOE estabeleça rotinas de controle de sua 

movimentação bancária, que permitam uma identificação mais ágil das pendências existentes entre os 
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saldos bancários da Contabilidade e os dos Bancos. Entre elas sugerimos: envio mensal pelos Bancos 

de cópia das guias de recolhimento dos honorários advocatícios e aprimoramento na comunicação 

interna entre os Procuradores, que recebem a comunicação judicial dos recebimentos dos honorários 

advocatícios, e a Contabilidade; que toda a documentação que sirva de base para a confecção do 

orçamento do FOE seja arquivada, como forma de se preservar um histórico de sua formação para 

utilização interna do FOE e dos órgãos de controle, vide comentários no item IV.3. 

Na sessão de 25/09/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Nestor Rocha, arquivar o processo, recomendando à jurisdicionada a adoção das 

providências indicadas pela CAD. 

040/002.308/2001 – Inspeção realizada pela CAD no Fundo Municipal de Habitação, no 

período de 06/04 a 23/04, objetivando avaliar, qualitativa e quantitativamente, os registros contábeis do 

recebimento e aplicação dos recursos, nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, de acordo 

com a Lei nº 4320/64, no exercício de 2000. A recomendação da CAD foi no sentido de que fosse feito 

um planejamento a fim de que a execução orçamentária refletisse o que foi projetado, não gerando 

distorções relevantes, como aconteceu no exercício analisado. Sugeriu-se, também, que fossem 

enviados ao TCMRJ documentos adicionais permitindo, dessa maneira, um melhor acompanhamento da 

movimentação, origem e aplicação dos recursos. Na sessão de 11/09/2001 o Plenário desta Corte 

decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, arquivar o 

processo, recomendando à jurisdicionada a adoção das providências indicadas pela CAD. 

040/002304/2001 - Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na Empresa Municipal de 

Vigilância S.A. abrangendo o período de maio/2000 a março/2001, objetivando verificar a execução 

físico-financeira de contratos selecionados, analisar procedimentos administrativos referentes a 

concorrências, tomadas de preços, convites, dispensas e inexigibilidades, verificar a regularização de 

impropriedades apontadas no relatório de inspeção anterior. Também foi objeto de verificação o 

fornecimento de vale-transporte e a frota de veículos (carros e motocicletas), notadamente no que 

concerne ao procedimento de vistorias. O relatório aponta impropriedades no tocante a avarias na 

estrutura do prédio que abriga a corporação da Guarda Municipal; despesas não licitadas; execução dos 

contratos nºs 004/2000, 008/2000, 022/2000, ao Termo de Permissão de Uso nº 409/200-F/SPA. Em 

21.08.2001, o processo foi baixado em diligência nos termos do voto nº 2074/2001, da lavra do Exmo. 

Sr. Conselheiro Maurício Azêdo, a fim de que a Empresa Municipal de Vigilância S.A. prestasse os 

esclarecimentos necessários e informasse acerca das providências a serem adotadas para saneamento 

das impropriedades apontadas no relatório. 

040/002.073/2001 - Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE no Gabinete do Prefeito, 

abrangendo o período de julho/2000 a fevereiro/2001, tendo como base planejamento encaminhado em 
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anexo ao Memorando nº 025/01-1a. IGE. A equipe inspecionante apontou impropriedades no tocante a 

despesas não licitadas, ao suprimento de fundos, ao contrato GP/SAA nº 10/2000 cuja execução físico-

financeira  foi objeto de verificação, e aos bens móveis. Acordemente com a manifestação do corpo 

instrutivo e parecer da Procuradoria Especial, o processo foi baixado em diligência em sessão plenária 

de 16.08.2001, conforme voto nº 787/01, da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello. 

040/002071/2001 – Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE na Fundação Jardim Zoológico 

da Cidade do Rio de Janeiro, objetivando avaliar a posição patrimonial e financeira e os principais 

procedimentos de controle adotados, bem como constatar a fiel aplicação dos recursos públicos. Foram 

abrangidas as seguintes áreas: Bilheteria e Tesouraria, Receita com a venda de ingressos, Bancos, 

Bens Móveis, Almoxarifado, Semoventes e Departamento Pessoal. Os trabalhos foram desenvolvidos de 

acordo com os Princípios Contábeis e as Normas de Auditoria, incluindo os procedimentos de inspeção 

física, análise da documentação e dos registros, conferência dos cálculos e observação da legislação 

aplicável nas áreas envolvidas. Dentre as impropriedades apontadas no relatório, destacamos: a falta de 

informação sobre distribuição e validade do bilhete PASS, distribuído pela Prefeitura da Cidade do RJ, 

prejudicando o controle; não elaboração do Demonstrativo Diário de Disponibilidades no próprio dia ou 

no dia seguinte ao da movimentação; bens sem identificação; bens sem utilização; ausência de controle 

contábil individualizados dos bens; materiais permanentes em almoxarifado contabilizados como bens 

móveis;  instalações do almoxarifado em mau estado de conservação; inobservância da tabela atual do 

salário-família; inexistência de ficha de salário-família, termo de responsabilidade, atestado de vacinação 

e comprovante de frequência escolar;  ausência de declaração de dependentes para fins de imposto de 

renda; servidores sofrendo desconto de vale-transporte em valor inferior a 6% do salário-base; ausência 

de documentos comprovando a cessão de servidores a outros órgãos; recibos de férias de servidores à 

disposição de outros órgãos não assinados; não entrega do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados. Os autos foram baixados em diligência em sessão plenária de 13.09.2001, nos termos 

do voto nº 469/01, proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Sérgio Cabral. 

040/001.322/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE na RIOTUR destinada à verificação de 

despesa e receitas referentes ao Carnaval/2001. A equipe verificou que nos processos de nºs 

12/400.076/01 e 12/400.670/00, os pagamentos foram efetuados antecipadamente em relação ao prazo 

previsto no edital, e sem o desconto devido (R$3.11,37 e R$ 1.064,54 respectivamente). A Riotur foi 

alertada, comunicou aos fornecedores, e até o encerramento da inspeção o valor total de R$ 4.175,95 já 

havia sido devolvido. Na sessão de 26/07/2001, o Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em 

diligência para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários. 

040/002013/2001 – Inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abrangendo o período de março/2000 a 

março/2001. A inspeção teve como objetivo fazer uma verificação geral no órgão, comparando sua 
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competência discriminada na legislação que o criou e observando se seu funcionamento cumpre os 

objetivos traçados na mesma;  analisando especificamente os procedimentos administrativos do órgão 

no período inspecionado, verificando se suas rotinas acontecem em obediência à legislação em vigor e 

às normas de controle interno; verificando os atos de que resultaram despesa e a execução físico-

financeira de alguns contratos firmados. A equipe de inspeção apontou impropriedades quanto a 

licitações (convite), suprimento de fundos, execução de contratos, almoxarifado e quadro de pessoal. O 

processo foi baixado em diligência em sessão plenária de 23.08.01, nos termos propostos pelo Corpo 

Instrutivo, conforme voto proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha. 

040/002.011/2001 – Inspeção realizada pela 6ª IGE no RIOCENTRO destinada à 

verificação dos procedimentos  na área de Recursos Humanos. Os pontos relevantes verificados na 

Inspeção foram: 

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

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

Na sessão de 16/08/2001, o Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em diligência 

para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários. 

040/002.010/2001 - Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE na Colônia Juliano Moreira 

(SMS) no período compreendido entre 19/04/2001 a 05/05/2001. Objetivamente, a Inspeção procurou 

atuar sobre as seguintes questões: 

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

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

! Análise da utilização dos recursos financeiros do Fundo Rotativo; 

! Observação e avaliação das condições físicas e operacionais. 

Destaca-se a importância dessa Inspeção pelo fato de ser a primeira realizada por este 

Tribunal, após o processo de municipalização das unidades de saúde, este iniciado em 05/06/1996, o 

qual objetiva a transferência da gestão administrativa da Colônia para a Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, visando à descentralização da gestão da rede de serviços de saúde com sua passagem 
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gradativa para o Município, de modo a torná-la mais ágil administrativamente e mais próxima aos 

usuários dos serviços. Outro fato relevante é a complexidade que envolve a Colônia, uma vez que esta 

ocupa uma área de aproximadamente 7.800.000 m², equivalente a  de alguns bairros da cidade, com 

todos os problemas urbanos comuns, como arruamento, iluminação, abastecimento de água e 

tratamento de esgoto, além do grave problema de invasão de terras, utilização indevida de blocos 

desativados e de construções irregulares. Durante a Inspeção, foram detectados problemas referentes à 

prestação de serviços de terceiros e concessionários públicos, bem como à gestão administrativa e 

patrimonial. Ocorre que o fato de o processo de municipalização da Colônia não haver sido concluído em 

sua totalidade, prejudica a solução de grande parte dos problemas acima descritos. Na sessão de 

23/08/2001, o Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em diligência para que a jurisdicionada 

prestasse os esclarecimentos necessários. 

040/002.078/2001 - Inspeção realizada pela 6ª IGE na MULTIRIO, tendo como enfoque a 

Produção Televisiva. A equipe concluiu o relatório solicitando esclarecimentos sobre os seguintes 

pontos: 

! Sobre o número de horas excedentes ao acordado na proposta inicial da COOPECEN; 

! Pagamento efetuado com atraso do INSS de competência do mês de dezembro/2000 
sobre os serviços prestados pela COOPECEN, referente às notas fiscais 4838, 4846 e 
4847, que resultou em multa/juros no valor deR$ 792,46; 

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

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

Na sessão de 04/09/2001, o Plenário desta Corte decidiu pela remessa de cópia do relatório 

ao órgão jurisdicionado para que prestasse os esclarecimentos necessários. 

040/002.074/2001 – Inspeção realizada pela 2ª IGE na Fundação Instituto de Geotécnica do 

Município do Rio de Janeiro – Geo-Rio, abrangendo o exercício de 2.000. Impropriedades verificadas: 

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

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

! processo administrativo n.º 06/100.349/2000 ( execução de cortina atirantada e 
canaletas de drenagem, nos fundos do terreno da Rua Visconde de Santa Isabel n.º 420, 
Grajaú, onde funciona a Gráfica do Jornal “O Povo”) - fundamentada no inc. IV, do art. 
24, da Lei n.º 8.666/93, alegando situação emergencial em conseqüência de 
desabamento. A Comissão entendeu que tal obra deveria ter sido realizada pelo 
proprietário do imóvel, uma vez que a ele pertencia o muro e sugeriu encaminhamento 
da cópia do presente Relatório à Procuradoria Geral do Município para que seja aberto o 
competente processo judicial, visando compelir o proprietário do imóvel a ressarcir o 
valor gasto com a obra aos cofres municipais. 

Na sessão de 06/09/2001, o Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em diligência 

para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários. 

040/002.133/2001 - Inspeção realizada pela 2ª IGE no Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – FMDCA - e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2000. Aspectos relevantes: 

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

! Foram furtados um projetor de slides e um aparelho de fax 

! Possível prejuízo de R$ 9.065,53 – Existência de 156 cartuchos de tinta nas prateleiras, 
no final da data de validade. Além disso, houve aquisição de 30 cartuchos por R$ 
1.350,00, sem considerar os existentes. 

Na sessão de 11/09/2001, o Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em diligência 

para que a jurisdicionada prestasse os esclarecimentos necessários. 

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

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

contábeis do recebimento e aplicação dos recursos, nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, 

de acordo com a Lei nº 4320/64, no exercício de 2000. Nossa recomendação foi no sentido de que fosse 

feito um planejamento a fim de que a execução orçamentária reflita o que foi projetado, não gerando 

distorções relevantes, como aconteceu no exercício analisado. Sugerimos, também, que fossem 

enviados ao TCMRJ documentos adicionais permitindo, dessa maneira, um melhor acompanhamento da 

movimentação, origem e aplicação dos recursos. 
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8.4.3. Inspeções Especiais e Extraordinárias 

008/400.177/2000 - Verificação “in loco” realizada pela 2ª IGE na 2ª quinzena de julho de 

2001 no FUNDORIO objetivando apurar a diferença apontada na Prestação de Contas de 1999 pela 

Auditoria da CGM e o apontado pelo FUNDORIO. Apurou-se que o saldo final do convênio 224/95, não 

foi devolvido ao FUNDORIO, conforme determinava a cláusula 3ª do item 5 do citado convênio. Ao invés 

disso, ele foi integrado  ao  convênio nº 466/97 e ao Termo de Ajuste nº 482,97, todos lavrados com o 

Centro de Assessoria ao Movimento Popular – Campo – CEMASI Stella Maris, tendo sido apurado um 

saldo final de todos eles de R$ 188.669,19 . 

Valor repassado a ONG  R$ 2.115.986,01 

Valor gasto   R$.1.927.316,81 

Saldo final dos convênios  R$ 188.669,19 

(+) Receitas financeiras R$ 75.488,88 

Saldo corrigido R$ 264.158,07 

(-) Despesas Financeiras R$ 18.581,06 

(-) Previsão de rescisórios até nov/98 R$ 93.925,11 

(-) Parte do 13º salário  dez/98 R$ 20.898,13 

(-) Encargos do 13º integral  R$ 14.101,34 

(-) Despesas comprovadas  R$ 760,59 

Saldo Final a ser devolvido   R$ 115.891,84 

 

Apesar da ultima parcela ter terminado em novembro/98, o saldo de R$113.221,30 só foi 

devolvido ao FUNDORIO em 23.03.99, não constando do processo nenhuma informação sobre as 

receitas financeiras obtidas no período. Conclusão: pela manutenção da diligência, a fim de que a 

jurisdicionada: 

a) Apresente documentos que justifiquem a dedução do saldo final dos convênios das seguintes 

despesas,  já que não encontramos nos processos nenhum documento que justifique essas deduções 

! Parte do 13º salário no valor de R$ 20.898,13,  

! Encargos do 13º integral de R$ 14.101,34  
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! Despesas comprovadas no valor de R$ 760,59 

b) Que sejam inseridas as cópias dos documentos originais de todas as despesas discriminadas às fls. 

250 (que totalizam  R$ 102.371,95). 

c) Que a ONG devolva ao FUNDORIO o montante de R$ 48.751,28  relativos a: 

! Lançamento a maior nas despesas de vales transporte no montante de R$ 25.552,04. 

! O valor de R$ 131,65 relativas a Duplicidade na comprovação de despesas. 

! O montante de R$ 13.723,27 referente a aplicação incorreta da taxa de administração. 

! O montante de R$ 6.673,78 relativos a apresentação de despesas de funcionários que 
prestavam serviços a outros convênios. 

! O valor de R$ 2.670,54, relativo a diferença apurado entre o valor do saldo de R$ 
115.891,84 (apurado pela 2ª IGE) e R$ 113.221,30 (apurado pelo FUNDORIO). 

Na sessão de 26/10/00, de acordo com Voto do Exmo Sr. Conselheiro Maurício Azêdo, o 

Plenário desta Corte decidiu baixar o processo em diligência para que a jurisdicionada prestasse os 

esclarecimentos necessários. 

040/018.69/1998 - Contrato n.º 823/98, celebrado entre o IPLANRIO e J2B Engenharia e 

Consultoria Ltda, para prestação de serviços de consultoria técnica para estudos de medidas de impacto 

no meio urbano e mobilização da população nas fases projetuais preparatórias e de implantação dos 

projetos nas áreas do Rio Cidade.Em sessão plenária de 08.02.2001 esta Corte de Contas decidiu nos 

termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, acolhendo o voto em separado nº 

047/2001 da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azêdo, pela realização de inspeção especial com 

amparo no estabelecido no Regimento Interno, art. 39, § 2º, objetivando o levantamento dos serviços 

efetivamente prestados pela contratada no curso da execução do contrato, apuração se o Instituto 

Pereira Passos fez desembolso realmente devido após a prestação dos serviços, bem como a 

reavaliação da relação custo/benefício para contratos do gênero, em outras áreas a serem alcançadas 

pelo Projeto Rio Cidade. Em 22/02/2001 foi publicada no D.O. Rio a Resolução “P” n.º 051, de 

16.02.2001 designando os funcionários Luiz Ricardo Zdanowski (1ª IGE) e Luciene Martins Caruso 

D’Ippólito (3a IGE) para procederem a inspeção determinada. Os trabalhos foram iniciados em 

02.03.2001, tendo a equipe elaborado relatório concluindo que, pela documentação apresentada para os 

meses solicitados (fevereiro/99, julho/99, dezembro/99 e agosto/00) foram faturados pela J2B e pagos 

pelo IPP valores parcialmente indevidos, considerando a utilização de mão de obra diversa da prevista 

no pacto. Em sessão plenária de 18.09.2001, esta Corte de Contas decidiu pela conversão dos autos em 

diligência, para que a jurisdicionada tomasse ciência do Relatório de Inspeção Especial, apresentando 
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suas razões e provas, usufruindo do direito ao contraditório e da ampla defesa, assegurado pela 

Constituição Federal. 

CMR/004.789/2001 - Em cumprimento ao voto nº 330/2001, do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, de 24 de julho de 2001, aprovado em Sessão da mesma data, 

a CAD, em parceria com a 1ª IGE, procedeu à Inspeção Especial no Instituto de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, no período de 31 de julho a 30 de agosto de 2001. Os 

exames foram realizados com base em amostragem, a fim de conseguir uma cobertura satisfatória das 

transações e tiveram como objetivo: 

! apresentar a relação analítica dos Bens Imóveis constantes do Ativo Permanente, 
avaliados em cerca de R$ 218 milhões no Balanço Patrimonial do exercício de 2000; 

! apresentar a relação analítica dos Créditos constantes do Ativo Permanente, avaliados 
em cerca de R$ 88 milhões no Balanço Patrimonial do exercício de 2000; 

! apresentar a relação analítica dos Valores constantes do Ativo Permanente, avaliados 
em cerca de R$ 195 milhões no Balanço Patrimonial do exercício de 2000; 

! apresentar a relação analítica dos Valores Diversos constantes do Ativo Permanente, 
avaliados em cerca de R$ 491 milhões no Balanço Patrimonial do exercício de 2000; 

! verificar se os lotes da área do Teleporto já estão com titularidade registrada no Registro 
de Imóveis; 

! examinar a receita de aluguéis, apontando a regularidade ou não do fluxo financeiro de 
cada contrato e a sua adequação, sob o ponto de vista da economicidade, ao montante 
do capital imobilizado; 

! examinar as receitas de amortização e juros, apontando a regularidade ou não do fluxo 
financeiro e a sua adequação, sob o ponto de vista da economicidade, ao montante do 
capital aplicado. 

As relações solicitadas nos itens 1 a 4 foram apresentadas no relatório da Comissão 

Inspecionante. Em relação ao item 5, a Diretoria de Patrimônio do Instituto informou que não havia, 

ainda, nenhum lote com titularidade registrada em nome do PREVI-RIO. Analisando o Termo de Permuta 

nº 701/97-F/SPA, constatou-se que competia ao MUNICÌPIO a legalização dos lotes em seu nome junto 

ao Registro Geral de Imóveis. A Comissão compareceu, então, em 12/09/2001, à PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO e obteve as seguintes informações: 

! Os referidos lotes compreendem aproximadamente 1100 imóveis desapropriados; 

! Desse universo, aproximadamente 600 imóveis já estão em nome do MUNICÍPIO, o que 
representa mais de 50% do total; 

! Os outros imóveis ainda estão sendo discutidos judicialmente quanto ao valor a ser pago 
a título de indenização; 
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! Nenhum dos lotes da área do Teleporto tem registro em nome do PREVI-RIO, uma vez 
que nem todos os imóveis que compõem cada um deles tem sua situação regularizada; 

! Para que os lotes possam ser registrados em nome do PREVI-RIO, há necessidade de 
serem primeiro registrados em nome do MUNICÍPIO. 

Em relação ao item 6, a Comissão apresentou para os quatro termos de permissão em vigor 

um fluxo financeiro de janeiro de 2000 a junho de 2001, relacionando o mês de competência, a data do 

pagamento, os valores recebidos sem os juros e os juros auferidos em virtude do atraso do pagamento, 

concluindo que em relação à receita de aluguéis, observou-se que, com exceção do Banco do Brasil, os 

aluguéis em alguns meses, principalmente no início do exercício, foram pagos com atraso mais juros. 

Verificou-se, ainda, que os aluguéis referentes ao CASS, ANEXO e CET-RIO correspondem a menos de 

um por cento do valor dos respectivos imóveis. Em relação ao item 7, desenvolveram o trabalho em 

torno da receita decorrente de empreendimentos/financiamentos imobiliários por corresponder a 83,66 % 

do total da receita de amortização no exercício de 2000. Para elaboração de um fluxo financeiro e 

análise da economicidade ao montante do capital aplicado, solicitou à Diretoria de Patrimônio uma 

relação anual (desde o primeiro ano de concessão até a posição em 30 de junho de 2001) de todos os 

empreendimentos e financiamentos imobiliários, evidenciando informações como valores concedidos, 

recebidos (amortizações, juros, multas, seguros, taxas) e saldo devedor. Essas informações não 

puderam ser disponibilizadas, tendo em vista a  revitalização de um dos três sistemas existentes para 

controle dos financiamentos, como consta do Memo DPA/GPC nº 41. A Comissão conversou com a 

Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos a qual acrescentou que, antes de três meses, 

esses dados não estarão disponíveis. Sem as informações solicitadas, a Comissão ficou impossibilitada 

de elaborar o fluxo financeiro, bem como de analisar a economicidade dos contratos. Na parte final do 

relatório, a Comissão, analisando a rotina adotada pelo PREVI-RIO para o controle dos 

empreendimentos/financiamentos imobiliários, observou algumas falhas que relacionamos a seguir: 

! A autarquia informa aos órgãos de pessoal o percentual que deve ser descontado da 
remuneração dos servidores para pagamento das prestações. Os órgãos de pessoal 
enviam ao PREVI-RIO relatório informando os valores descontados de cada servidor. A 
autarquia confere o valor informado com o repassado. No entanto, como o PREVI-RIO 
não tem acesso à remuneração dos servidores, não se pode afirmar que o valor 
repassado é realmente o devido. 

! Não há, no Município do Rio de Janeiro, um sistema único informatizado para pessoal e 
financiamentos. A existência de mais de um sistema ou a falta de correspondência entre  
eles  impossibilita  um  controle  eficaz  sobre os  valores  recebidos pelo PREVI-RIO. 

! Os valores repassados (prestações) não são segregados em  amortização e juros, 
gerando a contabilização de ambos como receita de capital – amortização. A não 
contabilização dos juros como receita corrente implica redução da receita efetiva da 
entidade. 
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! As informações sobre saldo devedor existentes nos demonstrativos contábeis são 
extraídas de relatórios que não contemplam os financiamentos concedidos a partir de 
1998. Dessa forma, o saldo de R$ 110.851.664,05 apresentado para esses 
financiamentos compreende tão somente parte das concessões. Não houve registro da 
totalidade de recursos concedidos, bem como das parcelas referentes à amortização ou  
de atualização do saldo devedor. 

! Constatamos, ainda, a existência de três sistemas para controle dos financiamentos. 
Como informado no Memorando DPA/GPC nº 41, de 27/08/2001, os dois sistemas mais 
recentes estão inacabados e o sistema mais antigo, que contemplava aproximadamente 
70% do volume de financiamentos concedidos, está sendo revitalizado. Essa 
revitalização permitirá, principalmente, a inclusão da base de dados dos financiamentos 
concedidos a partir de 1998 que se encontra, atualmente, no terceiro sistema. 

O Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando 

Bueno Guimarães remeter à CMRJ o relatório da Comissão, ressaltando que na próxima Inspeção no 

PREVI-RIO deverá ser verificado o item que ficou pendente. 

04/007.480/1999 – Contrato 356/99, celebrado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMF 

e a empresa Boucinhas & Campos Consultores S/C Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de 

consultoria para a realização de estudos de organização e métodos, análise de fluxos, rotinas e 

atribuições na administração tributária. Na sessão de 02/08/2001, o Plenário desta Corte decidiu, nos 

termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto e do Exmo. Sr. Conselheiro Mauricio 

Azêdo, pela realização de Inspeção Especial na SMF para averiguar se os serviços foram prestados, se 

resultaram na adoção de procedimentos mais eficazes de lançamento de tributos e arrecadação pela 

SMF e que repercussão as proposições e os “produtos finais” da contratada tiveram na arrecadação do 

Município. Como a CAD, juntamente com a 1ª IGE, estaria realizando Inspeção Ordinária nas 

Coordenadorias de Receita da SMF, decidiu realizar esta Inspeção juntamente com aquela, estando a 

Comissão ainda em campo verificando a documentação do processo administrativo. 

8.4.4. Verificação de Denúncias Veiculadas na Imprensa 

Fundação Parques e Jardins – FPJ - Matéria publicada no Jornal O Globo, de 12/7/01, 

sobre o estado em que se encontravam as praças públicas. Foi informado, então, através do Memorando 

nº 98/01 - 3ª IGE, de 16/7/01, que por ocasião da inspeção ordinária realizada na Fundação Parques e 

Jardins, no mês de abril, a Comissão Inspecionante já havia visitado várias praças, onde constatou a má 

conservação e o estado de abandono da maioria delas, bem como a insuficiência, de funcionários para a 

conservação e manutenção das praças do Município do Rio de Janeiro. O Relatório formou o processo 

nº 40/2313/01, sendo baixado em diligência em Sessão de 18/08/2001, nos termos do Voto do ilustre 

Conselheiro Relator, Nestor Rocha. 

SMO - Matéria publicada no jornal “O GLOBO”, de 30/08/2001, pág 21, (por cópia, em 

anexo), foi noticiado que o Consórcio Construtor Cinelândia, estava fabricando  concreto na construção 
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da garagem subterrânea na Praça Mahatma Gandhi, na Cinelândia, “liberando diariamente um pó 

(BETONITE), que pode causar doenças respiratórias graves”. Uma equipe de inspeção da 2ª IGE, 

compareceu ao local, mantendo contatos com o Sr. Jerônimo Jesus de Almeida, matrícula 11/160.534-4, 

Fiscal da CGC/SMO, responsável pelo acompanhamento da obra, que informou que a utilização de lama 

bentonítica (BETONITE) na construção de parede diafragma para contenção do lençol freático, é prática 

comum no Brasil, sendo desconhecido que a mesma possa causar danos. e que a concreteira da 

empresa não entrou em operação. Diante do apontado, e considerando a necessidade de 

esclarecimentos eminentemente técnicos, na área ambiental, foi sugerido a remessa de Ofício à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, para que a mesma se posicionasse a respeito da 

licença para fabricação de concreto na área de execução da obra e da existência de laudos acerca da 

aplicabilidade da lama bentonítica, no caso específico. 

8.5. Editais de Concorrência 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise prévia dos editais de 

concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93. 

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

Neste item, estão apresentados os editais analisados pela SCE e que foram à Plenário no 

período de 01/07/2001 a 30/09/2001 (Quadro n.º 09), bem como sua distribuição pelos órgãos do 

Município - Gráfico 06. 

Alguns editais aparecem mais de uma vez porque foram baixados em diligência, retornando 

posteriormente para nova análise desta Corte de Contas. 

QUADRO – 9 PROCESSOS RELATIVOS A EDITAIS ANALIZADOS POR ÓRGÃO 
 

Processo Decisão Órgão Objeto Sessão 
040/000.654/2001 Diligência CET-RIO CO-01/2001 - Barreiras eletrônicas-tipo IV 20/09/2001 
040/001.320/2001 Arquivamento CET-RIO CO-06/2001 - Locação de veículos, com motorista 31/07/2001 
040/002.498/2001 Arquivamento CET-RIO CO-08/2001 - Centro de Controle de Tráfego 06/09/2001 
040/002.498/2001 Diligência CET-RIO CO-08/2001 - Centro de Controle de Tráfego 14/08/2001 
040/002.499/2001 Arquivamento CET-RIO CO-07/2001 - Manutenção semafórica 06/09/2001 
040/002.499/2001 Diligência CET-RIO CO-07/2001 - Manutenção semafórica 14/08/2001 
040/002.630/2001 Diligência CET-RIO CO-09/2001 - Estacionamento público municipal 21/08/2001 
040/002.630/2001 Diligência CET-RIO CO-09/2001 - Estacionamento público municipal 25/09/2001 
040/002.837/2001 Arquivamento CET-RIO CO-10/2001 - Projetos de sinalização escolar vertical 27/09/2001 
040/002.837/2001 Diligência CET-RIO CO-10/2001 - Projetos de sinalização escolar vertical 04/09/2001 
040/002.838/2001 Arquivamento CET-RIO CO-11/2001 - Projetos de sinalização escolar horizontal 27/09/2001 
040/002.838/2001 Diligência CET-RIO CO-11/2001 - Projetos de sinalização escolar horizontal 04/09/2001 
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Processo Decisão Órgão Objeto Sessão 
040/002.987/2001 Diligência CET-RIO CO-12/2001 - Programa de sinalização escolar - sinais 04/09/2001 
040/009.928/1999 Arquivamento CET-RIO CO-05/1999 - Depósito para veículos rebocados 09/08/2001 
040/002.373/2001 Arquivamento CMRJ CO-01/2001 - Locação de máquinas reprográficas 28/08/2001 
040/002.373/2001 Diligência CMRJ CO-01/2001 - Locação de máquinas reprográficas 26/07/2001 
040/000.572/2001 Arquivamento COMLURB CO-03/2001 - Desejum, café da manhã e lanches 10/07/2001 
040/001.999/2001 Arquivamento COMLURB CO-05/2001 - Desejum, café da manhã e lanches 31/07/2001 
040/001.999/2001 Diligência COMLURB CO-05/2001 - Desejum, café da manhã e lanches 12/07/2001 
040/003.151/2001 Diligência COMLURB CO-06/2001 - Operação do Aterro Sanitário de Gramacho 18/09/2001 
040/002.167/2001 Arquivamento EMAG CO-01/2001 - Diagramação do DORIO 21/08/2001 
040/002.167/2001 Diligência EMAG CO-01/2001 - Diagramação do DORIO 31/07/2001 
040/001.679/2001 Arquivamento FPJ CO-03/2001 - Conservação de praças e jardins 17/07/2001 
040/001.682/2001 Diligência FPJ CO-02/2001 - Microintervenções paisagísticas 04/09/2001 
040/001.683/2001 Arquivamento FPJ CO-04/2001 - Conservação de praças 12/07/2001 
040/001.684/2001 Diligência FPJ CO-01/2001 - Macrointervenções paisagísticas 04/09/2001 
040/001.690/2001 Arquivamento FPJ CO-07/2001 - Poda de árvores 12/07/2001 
040/001.691/2001 Arquivamento FPJ CO-06/2001 - Conservação de praças 12/07/2001 
040/001.717/2001 Arquivamento FPJ CO-09/2001 - Praça do Pontal Tim Maia 12/07/2001 
040/002.029/2001 Diligência FPJ CO-10/2001 - Locação de veículos pesados 19/07/2001 
040/002.029/2001 Diligência FPJ CO-10/2001 - Locação de veículos pesados 06/09/2001 
040/002.204/2001 Diligência FPJ CO-11/2001 - Brinquedos e Equipamentos de Lazer. 19/07/2001 
040/002.204/2001 Diligência FPJ CO-11/2001 - Brinquedos e Equipamentos de Lazer. 28/08/2001 
040/002.318/2001 Diligência GBP CO-01/2001 - Vigilância no Miécimo da Silva 31/07/2001 
040/002.897/2001 Diligência GBP CO-01/2001 - Propaganda e publicidade 04/09/2001 
040/001.703/2001 Diligência IPLANRIO CO-01/2001 - SIGER 30/08/2001 
040/002.778/2001 Diligência IPLANRIO CO-01/2001 - SIGER 30/08/2001 
040/001.524/2001 Arquivamento MULTIRIO CO-01/2001 - Transmissão dos programas por canal de TV 24/07/2001 
040/001.979/2001 Arquivamento RIO-ÁGUAS CO-04/2001 - Complementação da canalização do rio Anil 12/07/2001 
040/002.263/2001 Arquivamento RIO-ÁGUAS CO-05/2001 - Sistema de esgotamento de Vargem Grande. 06/09/2001 
040/002.263/2001 Diligência RIO-ÁGUAS CO-05/2001 - Sistema de esgotamento de Vargem Grande. 24/07/2001 
040/001.388/2001 Arquivamento RIOURBE CO-03/2001 - Kit Esporte e Lazer 24/07/2001 
040/001.525/2001 Arquivamento RIOURBE CO-04/2001 - Reforma do Pavilhão de São Cristóvão 12/07/2001 
040/001.816/2001 Diligência RIOURBE CO-05/2001- Manutenção de escolas da 1ª CRE 12/07/2001 
040/001.816/2001 Diligência RIOURBE CO-05/2001- Manutenção de escolas da 1ª CRE 30/08/2001 
040/001.817/2001 Diligência RIOURBE CO-06/2001- Manutenção de escolas da 2ª CRE 12/07/2001 
040/001.817/2001 Diligência RIOURBE CO-06/2001- Manutenção de escolas da 2ª CRE 30/08/2001 
040/001.818/2001 Diligência RIOURBE CO-07/2001- Manutenção de escolas da 3ª CRE 12/07/2001 
040/001.818/2001 Diligência RIOURBE CO-07/2001- Manutenção de escolas da 3ª CRE 04/09/2001 
040/001.819/2001 Diligência RIOURBE CO-08/2001- Manutenção de escolas da 5ª CRE 19/07/2001 
040/001.819/2001 Diligência RIOURBE CO-08/2001- Manutenção de escolas da 5ª CRE 04/09/2001 
040/001.820/2001 Diligência RIOURBE CO-09/2001- Manutenção de escolas da 6ª CRE 12/07/2001 
040/001.820/2001 Diligência RIOURBE CO-09/2001- Manutenção de escolas da 6ª CRE 30/08/2001 
040/001.821/2001 Diligência RIOURBE CO-10/2001- Manutenção de escolas da 7ª CRE 12/07/2001 
040/001.821/2001 Diligência RIOURBE CO-10/2001- Manutenção de escolas da 7ª CRE 30/08/2001 
040/001.822/2001 Diligência RIOURBE CO-14/2001- Manutenção de escolas da 4ª CRE 12/07/2001 
040/001.822/2001 Diligência RIOURBE CO-14/2001- Manutenção de escolas da 4ª CRE 30/08/2001 
040/001.823/2001 Diligência RIOURBE CO-11/2001- Manutenção de escolas da 8ª CRE 12/07/2001 
040/001.823/2001 Diligência RIOURBE CO-11/2001- Manutenção de escolas da 8ª CRE 30/08/2001 
040/001.824/2001 Diligência RIOURBE CO-13/2001- Manutenção de escolas da 10ª CRE 12/07/2001 
040/001.824/2001 Diligência RIOURBE CO-13/2001- Manutenção de escolas da 10ª CRE 30/08/2001 
040/001.825/2001 Diligência RIOURBE CO-12/2001- Manutenção de escolas da 9ª CRE 12/07/2001 
040/001.825/2001 Diligência RIOURBE CO-12/2001- Manutenção de escolas da 9ª CRE 30/08/2001 
040/002.531/2001 Arquivamento RIOURBE CO-17/2001 - Construção de quadra poliesportiva 27/09/2001 
040/002.531/2001 Diligência RIOURBE CO-17/2001 - Construção de quadra poliesportiva 09/08/2001 
040/002.532/2001 Diligência RIOURBE CO-18/2001 - Reforma do Hospital Salgado Filho 09/08/2001 
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Processo Decisão Órgão Objeto Sessão 
040/002.532/2001 Diligência RIOURBE CO-18/2001 - Reforma do Hospital Salgado Filho 27/09/2001 
040/002.533/2001 Arquivamento RIOURBE CO-16/2001 - Construção de quadra poliesportiva 27/09/2001 
040/002.533/2001 Diligência RIOURBE CO-16/2001 - Construção de quadra poliesportiva 09/08/2001 
040/002.696/2001 Diligência RIOURBE CO-20/2001 - Unidade materno infantil no Lourenço Jorge 14/08/2001 
040/002.697/2001 Diligência RIOURBE CO-19/2001 - Vila Olímpica do Alemão 16/08/2001 
040/001.571/2001 Arquivamento SMA CO-01/2001 - Gêneros alimentícios 28/08/2001 
040/001.571/2001 Diligência SMA CO-01/2001 - Gêneros alimentícios 17/07/2001 
040/002.320/2000 Arquivamento SMA CO-02/2000 - Implantação de datawarehouse na SMA 11/09/2001 
040/004.245/2000 Arquivamento SMA CO-10/1999 - Gêneros Alimentícios 14/08/2001 
040/007.794/1999 Diligência SMA CO-08/1999 - Gêneros alimentícios -  Ab. Cristo Redentor 24/07/2001 
040/008.544/1999 Arquivamento SMA CO-11/1999 - Gêneros alimentícios para a Fazenda Modelo 11/09/2001 
040/009.464/1999 Arquivamento SMA CO-14/1999 - Gêneros alimentícios para escolas 11/09/2001 
040/002.197/2001 Arquivamento SMAC CO-01/2001 - Ciclovia Lagoa Botafogo 04/09/2001 
040/002.197/2001 Diligência SMAC CO-01/2001 - Ciclovia Lagoa Botafogo 26/07/2001 
040/002.370/2001 Arquivamento SMAC CO-02/2001 - Despoluição do complexo lagunar e canais 04/09/2001 
040/002.370/2001 Diligência SMAC CO-02/2001 - Despoluição do complexo lagunar e canais 31/07/2001 
040/002.791/2001 Arquivamento SMAC CO-03/2001 - Projeto ECO-ORLA 04/09/2001 
040/002.791/2001 Diligência SMAC CO-03/2001 - Projeto ECO-ORLA 21/08/2001 
040/003.209/2001 Diligência SMAC CO-04/2001 - Plano de Manejo para a Lagoa 20/09/2001 
040/002.716/2001 Diligência SMG CO-01/2001 - Locação de veículos automotores 21/08/2001 
040/002.287/2001 Diligência SMH CO-25/2001- Recuperação de loteamentos 31/07/2001 
040/002.288/2001 Diligência SMH CO-23/2001 - Recuperação de loteamentos 31/07/2001 
040/002.289/2001 Diligência SMH CO-24/2001 - Recuperação de loteamentos 31/07/2001 
040/002.303/2001 Arquivamento SMH CO-20/2001 - Urbanização na Vila Moretti 25/09/2001 
040/002.303/2001 Diligência SMH CO-20/2001 - Urbanização na Vila Moretti 31/07/2001 
040/002.339/2001 Arquivamento SMH CO-28/2001 - Obras de Infra-Estrutura no Lot.Piaí 25/09/2001 
040/002.339/2001 Diligência SMH CO-28/2001 - Obras de Infra-Estrutura no Lot.Piaí 31/07/2001 
040/002.343/2001 Diligência SMH CO-34/2001 - Obras no Comprexo Maré 31/07/2001 
040/002.479/2001 Diligência SMH CO-21/2001 - Obras na comunidade Águia de Ouro 02/08/2001 
040/002.479/2001 Diligência SMH CO-21/2001 - Obras na comunidade Águia de Ouro 25/09/2001 
040/002.512/2001 Arquivamento SMH CO-39/2001 - Obras na comunidade do bairro de Rollas 27/09/2001 
040/002.512/2001 Diligência SMH CO-39/2001 - Obras na comunidade do bairro de Rollas 07/08/2001 
040/002.679/2001 Diligência SMH CO-40/2001 - Obras na comunidade Escondidinho 14/08/2001 
040/002.680/2001 Diligência SMH CO-45/2001 - Obras em Cristo Redentor, em Anchieta. 14/08/2001 
040/002.681/2001 Diligência SMH CO-41/2001 - Obras no Morro dos Prazeres 14/08/2001 
040/002.682/2001 Diligência SMH CO-04/2001 - Obras na Mangueira, setor Chalé 14/08/2001 
040/002.715/2001 Diligência SMH CO-46/2001 - Obras na comunidade Morro do Dendê 14/08/2001 
040/002.804/2001 Arquivamento SMH CO-51/2001 - Programa Favela-Bairro-PROAP I 27/09/2001 
040/002.804/2001 Diligência SMH CO-51/2001 - Programa Favela-Bairro-PROAP I 21/08/2001 
040/002.805/2001 Diligência SMH CO-47/2001 - Apoio ao gerenciamento do PROAP-RIO II 21/08/2001 
040/002.806/2001 Diligência SMH CO-49/2001 - Pré-qualificação 28/08/2001 
040/002.807/2001 Arquivamento SMH CO-52/2001 - Programa Favela-Bairro-PROAP I. 27/09/2001 
040/002.807/2001 Diligência SMH CO-52/2001 - Programa Favela-Bairro-PROAP I. 21/08/2001 
040/002.808/2001 Diligência SMH CO-50/2001 - Pré-qualificação 28/08/2001 
040/002.836/2001 Diligência SMH CO-48/2001 - Obras em Santa Tereza 30/08/2001 
040/005.013/2000 Arquivamento SMH CO-33/2000 - Obras na Favela Jardim Moriçaba. 19/07/2001 
040/002.326/2001 Arquivamento SMO CO-04/2001 - Obras na Comunidade Saquassu 07/08/2001 
040/002.326/2001 Diligência SMO CO-04/2001 - Obras na Comunidade Saquassu 31/07/2001 
040/002.327/2001 Arquivamento SMO CO-05/2001 - Obras no Barro Vermelho - Santa Cruz 07/08/2001 
040/002.327/2001 Diligência SMO CO-05/2001 - Obras no Barro Vermelho - Santa Cruz 31/07/2001 
040/002.489/2001 Diligência SMO CO-15/2001 -  Quadras em áreas de lazer. 07/08/2001 
040/002.489/2001 Diligência SMO CO-15/2001 -  Quadras em áreas de lazer. 25/09/2001 
040/002.706/2001 Diligência SMO CO-06/2001 - Rio-Cidade II - Santa Cruz 16/08/2001 
040/002.706/2001 Diligência SMO CO-06/2001 - Rio-Cidade II - Santa Cruz 06/09/2001 
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Processo Decisão Órgão Objeto Sessão 
040/002.707/2001 Diligência SMO CO-07/2001 - Viaduto de Santa Cruz 16/08/2001 
040/002.707/2001 Diligência SMO CO-07/2001 - Viaduto de Santa Cruz 06/09/2001 
040/000.571/2001 Diligência SMS CO-01/2001 – Manutenção de Hospitais 24/07/2001 
040/000.688/2001 Arquivamento SMS CO-02/2001 - Bombas de infusão peristáltica 04/09/2001 
040/001.954/2001 Arquivamento SMS CO-03/2001 - Serviços de saúde na Zona Oeste 27/09/2001 
040/001.954/2001 Diligência SMS CO-03/2001 - Serviços de saúde na Zona Oeste 07/08/2001 
040/002.610/2001 Diligência SMS CO-04/2001 - testes completos por enzimaimunoensaio 09/08/2001 
040/002.830/2000 Inspeção Especial SMS CO-09/2000 - Refeições hospitalares 06/09/2001 
040/002.833/2001 Diligência SMS CO-05/2001 - Aquisição de testes completos 23/08/2001 
040/003.113/2000 Arquivamento SMS CO-13/2000 - Gases Medicinais 02/08/2001 
040/003.184/2001 Diligência SMS CO-06/2001 - Material de laboratório 18/09/2001 
040/003.291/2001 Diligência SMS CO-07/2001 - Material cirúrgico 25/09/2001 
040/003.739/2000 Arquivamento SMS CO-15/2000 - Manutenção de geradores de vapor 07/08/2001 
040/005.355/2000 Arquivamento SMS CO-06/2000 - Serviços de saúde na Zona Oeste 07/08/2001 
040/002.201/2001 Arquivamento SMTR CO-03/2001 - Controle do Transito - Botafogo e Centro 13/09/2001 
040/002.201/2001 Diligência SMTR CO-03/2001 - Controle do Transito - Botafogo e Centro 14/08/2001 
040/002.202/2001 Arquivamento SMTR CO-02/2001 - Controle do Trânsito - São Cristóvão e Lagoa 13/09/2001 
040/002.202/2001 Diligência SMTR CO-02/2001 - Controle do Trânsito - São Cristóvão e Lagoa 14/08/2001 
040/002.203/2001 Arquivamento SMTR CO-01/2001 - Controle do Trânsito - Zona Portuária 13/09/2001 
040/002.203/2001 Diligência SMTR CO-01/2001 - Controle do Trânsito - Zona Portuária 14/08/2001 
040/003.172/2001 Diligência SMTR CO-04/2001 - Serviços de engenharia em eixos viários 18/09/2001 
 

GRÁFICO 06 - EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO NAS SESSÕES NO 
3º TRIMESTRE DE 2001 
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Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que 

foram analisados neste trimestre pelo Plenário: 
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040/003.373/2001 – Concorrência nº 001/2001 da SMF. Objeto: Confecção e impressão dos 

carnês  de IPTU/2002 e entrega dos carnês na ECT. Comentários: Este Tribunal determinou diligência, 

nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Jair Lins Netto, a fim de que fosse providenciada 

pela jurisdicionada, dentre outras modificações no texto editalício, a revisão valor estimado da licitação, 

com base no entendimento já firmado por este Tribunal, de que sejam adotados os valores históricos dos 

contratos anteriores, atualizados monetariamente (Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto 

processo 40/0364/2001), ou ainda a utilização desses valores com a possibilidade de acréscimo de até 

10% sobre o valor orçado. Cumpre destacar que a adoção dos valores históricos dos contratos 

anteriores, atualizados monetariamente, conforme decisão acima, ou a utilização desses mesmos 

valores com a possibilidade de acréscimo de até 10% sobre o valor orçado, nos termos do § único do 

Art. 422 do RGCAF, proporcionarão uma economia neste caso, na estimativa, de R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais), preservando a Administração o consagrado princípio da economicidade. 

040/001.571/2001 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA  Nº 01/2001 – SMA. Objeto: 

Fornecimento de gêneros alimentícios para as Unidades dos diversos órgãos / entidades do Município, 

conforme relação dos locais de entrega constante do Anexo III. Comentários:  

! O valor estimado da licitação montava em R$ 146.893.919,19 (cento e quarenta e seis 
milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e dezenove reais e dezenove 
centavos), entretanto, a memória de cálculo - peça fundamental do estabelecimento dos 
quantitativos demandados e conseqüentemente da composição do valor estimado do 
certame – não havia sido remetida a este Tribunal. O Edital foi reiteradamente baixado 
em diligência e finalmente arquivado com a recomendação de que juntamente aos 
contratos celebrados fosse encaminhada a metodologia empregada nos cálculos, 
acompanhada da expressão numérica dos dados e dos cálculos efetuados, que 
consubstanciam objetivamente os procedimentos adotados na estimativa de 
quantitativos. 

! Provocada por esta Corte de Contas, a jurisdicionada promoveu alteração no texto 
editalício, passando a exigir comprovação de capacidade técnica proporcional ao valor 
total das obrigações que se pretendesse assumir perante a Administração Pública 
Municipal, desta forma tornando possível aferir a titularidade de condições efetivas do 
desempenho satisfatório do objeto licitado e evitar, inclusive, a solução de continuidade 
dos serviços prestados.  

040/003.291/2001 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA  Nº 007/2001 – SMS. Objeto: Aquisição 

de material cirúrgico.  Comentários: Consta do processo pesquisa de preços realizada com várias 

empresas, com base na tabela da FGV publicada no DO-RIO, e o Sistema de Preços Máximos e 

Mínimos, cuja fonte são os preços praticados em contratações anteriores. Foram utilizados os menores 

preços, no entanto, para os itens 39, 42 e 43, não foi usado o preço constante das tabelas, a princípio 

menor. 

040/003.172/2001 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA  Nº 004/2001 – SMTR. Objeto: 

Prestação de serviços de engenharia necessários à monitoração,  manutenção e  conservação, assim 
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como serviços de manobras de operação da infra-estrutura de serviços elétricos hidráulicos e eletrônicos 

(subestações, ventilação, iluminação, monitoramento de CO e controles, bombas de recalque e escadas 

rolante). Comentários: Em especial, foi verificado que os elementos constantes do Anexo 04 – Projeto 

Básico e Descrição dos Serviços – não estão compatíveis com aqueles discriminados no Anexo 6 – 

Planilha Estimativa de Quantitativos e Custos Unitários - e que não constam esclarecimentos pela 

Secretaria quanto ao questionamento feito pelo Assessor – Chefe da Assessoria Jurídica, no tocante à 

manutenção preventiva e corretiva das escadas rolantes constantes do Anexo 04. O processo foi 

baixado em diligência na sessão de 18/09/2001. 

040/002.804/2001 e 040/002.807/2001 – EDITAIS DE CONCORRÊNCIA Nº 051/2001 e 

052/2001, respectivamente – SMH. Objeto: Seleção e Contratação de Serviços de Engenharia – 

Manutenção do Programa Favela-Bairro – PROAP I, Áreas das AP’s 1 e 2  e Áreas das AP’s 3, 4 e 5, 

respectivamente. Comentários: Quanto aos critérios utilizados para se chegar às quantidades que 

compõem o orçamento oficial, a 7ª IGE solicitou a apresentação de um detalhamento dos procedimentos 

utilizados para se chegar às quantidades determinadas no orçamento oficial, de modo a aclarar quais os 

critérios adotados e como foram feitos os cálculos para o dimensionamento da execução dos serviços. 

040/002.836/2001 – EDITAIS DE CONCORRÊNCIA  Nº 048/2001 – SMH. Objeto: Seleção 

e contratação de empresa de engenharia para execução de obras de edificações, infra-estrutura e 

urbanismo na Comunidade Unidos de Santa Tereza. Comentários: Em especial, foi realizada conferência 

integral do orçamento, por constar nas capas dos subsistemas do orçamento a informação – BDI: 1.00. 

Constatou-se que não houve inclusão de qualquer valor a título de BDI, vedada no âmbito do Município 

do Rio de Janeiro por meio do Decreto nº 12.643 de 24.01.1994. Entretanto, constava aluguel por 8 

meses de veículo de passeio, para utilização da fiscalização, o qual por não se coadunar com o objeto 

da licitação ensejou a solicitação de esclarecimentos. Após retorno de diligência, opinamos pelo 

arquivamento do Edital com a recomendação, entre outras, de que a SMH inserisse os veículos de 

utilização da fiscalização em um número concentrado de contratos, diluindo desta forma o custo dos 

demais. Este procedimento resulta em economia aos cofres públicos, dado que um mesmo veículo pode 

ser empregado na fiscalização de diversos contratos, não sendo, portanto, necessária a sua inclusão nos 

custos de todos eles. De forma semelhante está agindo a Secretaria Municipal de Obras, conforme consta 

no processo 40/2707/2001, referente à sua Concorrência 07/2001. 
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8.6. Apreciação de Denúncias e Representações 
8.6.1. Denúncias 

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos 

ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, 

de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio 

de Janeiro:  

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

 

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 3.º trimestre: 

040/003.631/2000 – Denúncia do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos do 

Município do Rio de Janeiro – SISEP-RIO contra a Exma. Sra. Vanice Regina Lyrio do Valle, na 

qualidade de Secretária de Administração, para apuração da utilização de recursos do Erário Municipal 

para envio de correspondência aos servidores sindicalizados, o que configuraria interferência e 

intervenção na organização sindical, segundo o Presidente da SISEP-RIO. Alega, ainda, estar sendo 

prejudicado pelo constante atraso nos repasses das contribuições mensais, devidamente autorizadas, 

descontadas dos filiados ao SISEP-RIO. Cópia destes autos foram remetidos a Secretaria Municipal de 

Administração em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da 

Constituição Federal) para pronunciamento no prazo de 15 (quinze) dias. Em resposta a esta Corte a 

SMA enviou tempestivamente o ofício nº 634/SMA de 18 de setembro de 2000. Quanto à questão do 

atraso no repasse dos descontos para entidades consignatárias, alegado na exordial, nos foi informado 

que quem ultima o pagamento é do Tesouro, não a Pasta de Administração, razão pela qual a 1ª IGE 

sugeriu a remessa dos autos à Secretaria Municipal de Fazenda, a fim de que com o pronunciamento 

também desta a denúncia pudesse ser devidamente instruída. Através do Ofício nº TCM/GPA-976/2000, 

este Tribunal solicitou à SMF informações sobre o alegado atraso nesses repasses. O órgão apresentou 

esclarecimentos que julgou pertinentes (proc. 40/004675/2000). Em 27.10.00 o SISEP enviou a este 

Tribunal novos documentos (proc. 40/4756/2000), que foram aditados ao processo original, gerando a 

necessidade de novo pronunciamento da SMA, solicitado através do Ofício nº TCM/GPA-1324/2000. A 

SMA, representada pela Sra. Vanice Lírio do Valle, através do Ofício SMA nº 780/2000 ratificou in totum 

a manifestação enviada pelo ofício SMA nº 634/00. Após o exame, a 1ª IGE entendendo que restaram 

pendentes esclarecimentos quanto a alguns itens da denúncia apresentada pelo SISEP sugeriu o envio 

de novos ofícios apartados à SMA e SMF (Of. TCM/GPA nºs 111/2001 e 112/2001).  Em 07.03.2001 a 1ª 

IGE sugeriu que os expedientes fossem reiterados, considerando a ausência de manifestação dos 



TCMRJ                                                                  Relatório Trimestral – Julho-Setembro/2001 

 

47 

órgãos até aquela data. Com o objetivo de esclarecer as pendências em relação à denúncia apresentada 

pelo SISEP, as Secretarias de Administração e Fazenda se manifestaram através dos ofícios nº 

124/SMA e nº 127/2001-SMF, respectivamente. Esta SCE entendeu que, em relação aos custos de 

envio da correspondência aos servidores a Administração, a Secretaria estava cumprindo seu papel de 

esclarecimento junto aos funcionários, não configurando mau uso dos recursos públicos. No que pertine 

à denúncia de interferência da Administração Pública em organizações sociais – o que é vedado pelo 

artigo 8º da CF – ponderou a SCE que a SMA teve por objetivo esclarecer os servidores que 

“constantemente procuravam a Secretaria” para sanar dúvidas de “como cancelar descontos que não 

lhes fossem mais convenientes”, dirigindo o pedido à SMA e não à entidade (SISEP), destino correto 

para tal solicitação. A correspondência encaminhada aos servidores detalhava o procedimento 

necessário para alterações, quando do interesse do servidor, consignando ainda que, pela inação dos 

filiados o desconto continuaria sendo efetuado normalmente. Com relação aos repasses, a SCE 

destacou que é direito das instituições receberem seus recursos com juros e correção monetária 

relativos ao período que ultrapassar os dez dias de prazo previstos na L. O M. (art. 187), independente 

de haver ou não aplicação financeira do montante. Entendeu esta SCE que a SMF deveria modificar 

procedimento, ajustando o repasse às entidades consignatárias em data anterior à fixada pelo repasse 

centralizado ou pagando juros e correção monetária relativos ao período que excedesse os 10 dias entre 

o pagamento dos servidores e o repasse às instituições de direito, observando o disposto no artigo 187 

da LOM. 

 

040/003.476/2001 - Denúncia de Irregularidades referente ao Contrato nº 39/96 feita pela 

Wall Park Estacionamentos Ltda., contratada para operação e controle de áreas de estacionamentos 

fechados. Constam dos autos documentação enviada pela Wall  Park à CET-RIO onde solicita um acerto 

de contas, informando ser credora da quantia de R$942.482,33, tendo em vista o desequilíbrio 

econômico financeiro do Contrato e informações em relação à interposição do 2º recurso da multa 

aplicada pela CET-RIO. Tendo em vista o contido nos autos e o Princípio do Contraditório e da Ampla 

Defesa (Art. 5º, LV da Constituição Federal) foi sugerido a remessa do processo à CET-RIO para que 

preste os esclarecimentos que julgar necessários e envie documentação comprobatória. 

8.6.2. Representações 
 

As representações são dirigidas ao Tribunal apontando irregularidades, ilegalidades ou 

omissões verificadas em assuntos de sua competência. Conforme prescreve a Lei 8666/93, artigo 113, 

§1º, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica pode representar ao TCMRJ contra 

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

Neste trimestre destacou-se a seguinte representação: 

040/002.694/2001 - Representação contra a CET-RIO, apresentada pela Empresa 

TRANSONIC do Brasil Comércio e Indústria de Equipamentos Eletrônicos Ltda., em face da decisão 

referente à tomada de Preços nº 04/01. A licitação teve como objeto a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Circuito Fechado de TV na Cidade do Rio de Janeiro, 

que resultou no Contrato nº 21/01. Em face do princípio do contraditório e da ampla defesa foi sugerido 

pela SCE a remessa do mesmo à CET-RIO para que apresente os esclarecimentos que julgar 

necessários, e documentos comprobatórios. 

8.7. Solicitações da Câmara Municipal 
De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte 

legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de 

informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados. 

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

(...) 

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

(...) 

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

Neste trimestre destacou-se a seguinte solicitação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 

para fornecimento de informações ou realização de auditorias ou inspeções: 

040/001.340/2001 - Requerimento de Informações do Vereador Mario Del Rei. Pedido de 

esclarecimentos sobre celebração de contrato “guarda-chuva” com a finalidade de evitar licitação para 

obras do Programa Rio Comunidade. Após realização de Inspeção Especial, determinada em sessão de 

19/06/01, de acordo com o Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, verificou-se que 

as licitações estão sendo realizadas, contemplando especificamente cada comunidade. Na sessão de 

28/08/2001, o Plenário desta Corte decidiu pelo arquivamento do processo. 
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CMR/003.077/2001 – Solicitação de informações requerida através do ofício nº TCM/GPA-

301/2001, sobre os andamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada no âmbito da 

Augusta Câmara de Vereadores, para apuração de fraude ocorrida no IPTU. Para acompanhamento dos 

trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – CMRJ, esta Corte de Contas designou o servidor Luiz 

Ricardo Zdanowski, matrícula 40/900.938-2, Inspetor Setorial da 1ª IGE/SCE, conforme ofício nº 

TCM/GPA-330/2001.  A apresentação do funcionário àquela Casa foi registrada pela Exma. Sra. 

Vereadora Lucinha, Presidente da Comissão, destacando que o servidor seria convidado a participar das 

reuniões assim que houvesse documentação hábil a ser estudada. Até o final de setembro/01 o convite 

para acompanhar as reuniões não havia sido formulado. Não obstante, o Inspetor Setorial da 1ª IGE 

elaborou 2 (dois) relatórios de acompanhamento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito-

CMRJ, inseridos no processo em referência. Os relatórios elencam as reuniões realizadas pela CPI, com 

os respectivos resumos dos assuntos tratados, consoante publicações das atas no Diário da Câmara 

Municipal do RJ. Os autos encontram-se na 1ª IGE aguardando a publicação do Relatório Final da CPI. 

CMR/004.502/2001 –Inspeção Extraordinária solicitada através do Ofício GVRA nº 

451/2001 do Gabinete do Ilustre Vereador Rubens Andrade da Câmara Municipal. O supracitado Ofício 

tem como objeto a realização de Inspeção no Sistema Gerencial das Farmácias Municipais para apurar 

se os imperativos legais e regulamentares estão sendo corretamente observados pelos Agentes 

Públicos. Esta, realizada na Coordenadoria de Infra-estrutura e em diversas unidades de saúde, 

orientou-se em  avaliar a situação dos seguintes itens: 

! Sistema de Aquisição dos Medicamentos; 

! Processo de seleção das empresas fornecedoras de medicamentos e condições em que 
estes serviços estão sendo prestados; 

! Compatibilidade dos preços praticados com o mercado. 

! Estoques físicos; 

! Estocagem; 

! Embalagens; 

! Sistema de distribuição interna; 

! Controle na distribuição; 

! Qualidade nos serviços; 

! Volume de prejuízos gerados pela incorreta gerência do sistema de farmácias; 

Pontos relevantes detectados ao final desta inspeção: 
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! Compra de medicamentos são concentradas em um fornecedor por item; 

! Excesso de medicamentos interditados; 

! Medicamentos não são entregues no prazo estipulado em edital; 

! Medicamentos sem inscrição “PROIBÍDO À VENDA”; 

! Verificamos que o programa de controle de materiais do Município (SGM), não fornece 
algumas informações, como: validade dos itens em estoque e lotes de medicamentos; 

! Deficiência de recursos humanos na maior parte das unidades visitadas; 

! Controles internos deficientes; 

! Atraso no pagamento a fornecedores, tornando inviável a participação de empresas de 
menor porte no processo licitatório; 

! Grande número de medicamentos vencidos; 

! Ausência de uma rotina para eliminação dos medicamentos que perderam a validade; 

! Insuficiência de espaço nos almoxarifados. O caso mais crítico encontrado foi o 
almoxarifado de medicamentos do Hospital do Andaraí; 

! Existência de pequenas copas no interior das farmácias; 

! Falta de informatização na maior parte dos almoxarifados; 

! Presença de líquidos inflamáveis estocados junto com outros itens; 

! Falta de extintores de incêndio  em algumas unidades; 

! Inexistência de local próprio para guarda de medicamentos vencidos e interditados. 

Após a conclusão deste relatório sugerimos que o mesmo fosse encaminhado a Câmara 

dos Vereadores, com a recomendação de cópia à Secretaria Municipal de Saúde para que esta se 

pronunciasse a respeito dos pontos levantados. 

Ressaltamos, ainda que, em atenção ao Ofício nº 6-844/01, de 31/08/01, foram indicados os 

servidores Alberto do Vale Almeida, da 4ª IGE e José Carlos Oliveira de Carvalho, da CAD para 

auxiliarem a CPI dos taxistas, realizando diligências externas junto ao Sindicato dos taxistas Autônomos, 

conforme solicitação do ilustre Vereador Pedro Porfírio, presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, instituída pela Resolução nº 892/01. 
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8.8. Solicitações do Ministério Público 
O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a 

devida instrução de inquéritos civis. 

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

 

Neste trimestre ocorreu a seguinte solicitação do Ministério Público: 

040/002.640/2001 – Ofício CIDADANIA/1060/2001 das Promotorias de Justiça de Proteção 

aos Interesses Difusos e Direitos Coletivos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, solicitando 

que o TCMRJ informasse àquela Promotoria acerca dos fatos noticiados pelo ex-vereador Fernando 

William, datados de 16/09/1996, no sentido de descumprimento em 1996, por parte do Município do Rio 

de Janeiro, do artigo 61 da Lei 4320/64 e também sobre eventual empenho de despesas sem suporte 

orçamentário. A CAD informou que: 

1) QUANTO A EVENTUAL EMPENHO DE DESPESAS SEM SUPORTE ORÇAMENTÁRIO: 

Os balancetes mensais remetidos pela Controladoria Geral do Município – CGM ao Tribunal 

de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, são analisados pela CAD e em momento algum tal 

impropriedade foi verificada. A conclusão a que chegaram foi que em 1996, o Sistema FINCON do 

IPLANRIO poderia ter apresentado falhas em alguns relatórios de consulta, possibilitando, desta forma, a 

interpretação de que possuía uma questionável confiabilidade. Porém, tal impropriedade não foi 

verificada em todas as consultas realizadas pela CAD no Sistema FINCON. 

2) QUANTO AO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64: 

O artigo 61 da lei 4320/64 dispõe que: 

Art. 61 - Para cada empenho será extraído um documento 
denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a 
representação e a importância da despesa, bem como a dedução 
desta do saldo da dotação própria. 

Em seu livro, “A Lei 4320 Comentada”1, J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis ao 

comentarem o dispositivo em questão, assim se pronunciaram: 

“O documento (Nota de Empenho) deverá conter, portanto, os 
seguintes elementos: 

nome do credor (e se possível seu endereço); 

                                                           
1 A Lei 4320 Comentada, com a introdução de comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, 30ª edição, IBAM, página 143. 
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a especificação (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano 
de contas); 

a importância da despesa (em algarismos e por extenso); 

a declaração de que a importância empenhada foi abatida do saldo 
da dotação pela qual se fez o empenho (é aqui que está a garantia do 
credor). 

Nota-se que a declaração de liquidação poderá ser feita na própria 
Nota de Empenho, o que elimina burocracia e o uso indevido de 
mais papel”. 

Apesar das cópias das Notas de Empenho citadas pelo Sr. Fernando William não terem sido 

juntadas ao presente processo, providenciamos a emissão de diversas Notas de Empenho através do 

Sistema FINCON e em todas estava expressa a seguinte declaração: 

“O VALOR DESTE EMPENHO FOI DEDUZIDO DE DOTAÇÃO 
PRÓPRIA”. 

 

Desta forma a CAD entendeu que o Município do Rio de Janeiro vem cumprido as 

determinações estabelecidas no artigo 61 da Lei 4320/64. 

Através do Ofício TCM/GPA nº 518, de 14 de agosto de 2001, este Tribunal encaminhou as 

informações prestadas pela CAD, bem como toda documentação por ela anexada. 

040/002.317/2001 – Ofício OF/CODIN/PRT 1ª/Nº 2797/2001 da Procuradoria Regional do 

trabalho da 1ª Região do Ministério Público do Trabalho, datado de 02 de julho de 2001, solicitando 

cópia do processo administrativo 04/000.647/1999, referente à contratação de profissionais por tempo 

determinado pela SMF, para que pudessem dar andamento ao Procedimento Investigatório instaurado 

naquele Órgão Ministerial. A CAD providenciou a cópia do referido processo, inserindo-as no processo. 

Através do Ofício TCM/GPA nº 506, de 03 de agosto de 2001, este Tribunal encaminhou a cópia do 

processo solicitado ao Ministério Público do Trabalho. 

 

8.9. Processos Relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal 
 

De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 

04/05/2000, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem como atribuição, a fiscalização do 

cumprimento das normas ali dispostas, devendo acompanhar mensalmente as metas, limites e 

condições estabelecidas na Lei, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara 

Municipal, devendo se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando 

da transgressão às regras estabelecidas na LRF. 

Destacamos os seguintes processos relativos aos relatórios previstos na LRF: 
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040/001.877/2001 - Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2001 contendo o 

Demonstrativo de Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, cujo objetivo é demonstrar o atendimento ao disposto no artigo 55, inciso I, alínea “a” da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com inativos não está integrando o cálculo de gasto com 

pessoal da Câmara e Tribunal de Contas do Município, o que a princípio, nos parece o critério mais 

adequado. Através do processo 40/0686/2001 foi indagado da Controladoria, esclarecimento sobre a 

inclusão dos inativos do TCMRJ e Câmara no cálculo da despesa com pessoal no exercício de 2000 e 

até a presente data, a CGM não se pronunciou em relação ao fato. Conforme observado pela CAD no 

citado processo, observou-se que o gasto com inativos merece um estudo mais aprofundado em seu 

aspecto legal. No cálculo da despesa de pessoal, a Câmara Municipal adicionou o dispêndio com diárias 

– N.D. 3111.02 e auxílio-funeral - ND3259.01. O Tribunal de Contas, conforme exposto no processo 

40/0644/2001, desconsidera o gasto com diárias no cálculo da despesa de pessoal para efeito deste 

Demonstrativo. Ressaltamos que mesmo computando-se essa despesa, o índice percentual do gasto, 

mencionado no item 4 de nossa análise, não se alteraria, não interferindo, portanto, nos limites mínimo e 

prudencial, entretanto, necessário se faz compatibilizar o critério para preenchimento do citado 

demonstrativo, porquanto o artigo 18 da LRF estabelece quais as despesas de pessoal que devem 

entrar no cálculo que abaixo transcrevemos: 

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

Entendemos que os valores despendidos com diárias não devem integrar o total das 

despesas para efeito deste demonstrativo porquanto tratam-se de ressarcimento de despesas de 

alimentação e/ou pousada a servidores que se deslocarem em serviço para fora do Município do Rio de 

Janeiro. No livro Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal  de autoria dos professores da Escola de 

Contas Públicas do Tribunal de Contas de Pernambuco, Profs. Carlos Maurício Cabral Figueiredo, 

Cláudio Soares de Oliveira Ferreira, Fernando Raposo Gameiro Torres, Henrique Anselmo Silva Braga e 

marcos Antônio Rios da Nóbrega, ao abordar o presente assunto informam que, entram no cômputo das 

despesas de pessoal, os gastos  com vale-refeição, vale-transporte e salário-família, depreendendo-se 

que todas as verbas remuneratórias devem ser computadas para efeito de limites. Da mesma forma, as 

verbas indenizatórias não devem entrar nos limites, a exemplo de diárias e ajuda de custo. Na sessão de 

21/08/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Thiers 

Montebello, arquivar o processo com a recomendação de que em seus próximos relatórios a CMRJ não 

inclua as diárias no cômputo de despesas de pessoal. 
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040/000.644/2001 - Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2001 contendo o 

Demonstrativo de Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, cujo objetivo é demonstrar o atendimento ao disposto no artigo 55, inciso I, 

alínea “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após análise, entendeu a CAD que o referido relatório 

observava os ditames da LRF, opinando, assim, pelo seu arquivamento. Na sessão de 06/09/2001 o 

Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Sérgio Cabral, 

arquivar o processo. 

040/001.161/2001 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2001, 

formulados pela CGM, em atendimento aos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. A 

CAD, após análise dos autos, entendeu que a Controladoria Geral do Município – CGM deveria prestar 

esclarecimentos sobre os seguintes pontos: 

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

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

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

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

Na sessão de 20/09/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Nestor Rocha, baixar o processo em diligência para que a CGM prestasse os 

esclarecimentos necessários. 

040/001.160/2001 - Relatório Resumido de Execução Fiscal (6º bimestre 2000) e do 

Relatório de Gestão Fiscal (3º quadrimestre 2000) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, elaborados 

pela Controladoria Geral do Município – CGM e encaminhados a esta Corte através do Ofício 80/CGM 

de 02/04/01. Após análise dos autos, a CAD opinou pela diligência para que a CGM se pronunciasse a 

respeito dos seguintes pontos: 

! A CGM apresentou valores compatíveis com o disposto no Art. 72 da LRF, havendo 
inclusive, redução na despesa de serviços de terceiros. Entretanto, essa despesa, não 
foi detalhada por poderes conforme definição legal, combinado com a Portaria STN nº 
471/2000 (Anexo XIII). 
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! Deve a CGM esclarecer as divergências havidas na despesa de pessoal da CMRJ + 
TCMRJ, mencionadas 2.2.5 e 2.2.6; 

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

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

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

! A CGM apresentou despesa de pessoal paga sem empenho. 

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

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

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

! Devido à complexidade que envolve os demonstrativos determinados na LRF, o simples 
balancete mensal, seja da Administração Direta e/ou Indireta, não contempla todos os 
dados necessários e suficientes para estudo neste Tribunal. Desta forma, foi solicitado 
que, o Município, através da CGM, após cada publicação dos relatórios de que trata a 
LRF, sejam eles, bimestrais ou quadrimestrais, remetesse a esta Corte os balancetes 
analíticos e Consolidados (base de cálculo) dos quais se originaram tais relatórios, 
inclusive e preferencialmente através de meio magnético (disquete); pois, assim, 
poderíamos analisar mais detalhadamente e eficientemente os recursos captados e os 
aplicados no período; 

Na sessão de 11/09/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Sérgio Cabral, baixar o processo em diligência para que a CGM prestasse os 

esclarecimentos necessários. 
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040/002.019/2001 – Relatório Resumido de Execução Fiscal (2º bimestre 2001) e Relatório 

de Gestão Fiscal (1º quadrimestre 2001) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, elaborados pela 

Controladoria Geral do Município – CGM. A CAD sugeriu a baixa do processo em diligência para que a 

CGM: 

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

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

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

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

Na sessão de 23/08/2001 o Plenário desta Corte decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Nestor Rocha, baixar o processo em diligência para que a CGM prestasse os 

esclarecimentos necessários. 

040/002.714/2001 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 3º Bimestre de 2001 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Após análise dos autos, a CAD sugeriu que o processo fosse 

baixado em diligência para que a CGM: 

1) Explicasse ou justificasse: 

! A previsão inicial do orçamento informado nos quadros apresentados, no valor de  
R$ 5.577.756,87 mil, discorda do valor informado na Lei nº 3.178 de 11/01/2001 que 
estimou a receita e fixou a despesa do Município do Rio para o exercício de 2001 em R$ 
5.586.679,74 mil; 

! De acordo com a Portaria STN nº 471, para os Municípios que não utilizam a estrutura 
da Portaria nº 42 de 14/04/99, que é o caso do Município do Rio, a elaboração do Anexo 
III - Despesas por Função (alínea “c”, inciso II, art.52 da LRF), deverá se dar por Função 
e Programa, todavia o presente quadro não observa este disposto. 

2) Encaminhasse a seguinte documentação: 
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! Os quadros da LRF demonstram compatibilidade entre si, entretanto para possibilitar a 
comparação com os balancetes mensais faz-se necessário que esta Corte de Contas 
disponha das informações decorrentes dos ajustes de consolidação a fim de eliminar 
efeitos de dupla contagem, como por exemplo, as decorrentes das transferências 
intragovernamentais.  

! Não foi encaminhada a esta Corte de Contas, cópia da  ata da audiência pública, 
comentada ao item 17 de nossa análise, conforme dispõe o art. 4º da Deliberação 
TCMRJ Nº134 de 28/11/2000. 

Concluímos alertando a CGM para que observasse que o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária deve ser assinado pelo titular do Poder Executivo, guardando dessa forma, consonância 

com o art.54 da LRF, sem prejuízo de alertar para os prazos de publicação dos Demonstrativos de 

acordo com o disposto no caput do art.52 da LRF, bem como da realização da Audiência Pública 

conforme comentado aos itens 1 e 17 respectivamente. Na sessão de 20/09/2001 o Plenário desta Corte 

decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Nestor Rocha, baixar o processo em 

diligência para que a CGM prestasse os esclarecimentos necessários. 

8.10. Acompanhamento da Execução Orçamentária 
Neste 3º trimestre de 2001, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento 

da execução orçamentária do Município: 

040/002.142/2001 – Relatório de Acompanhamento da execução Orçamentária do Fundo 

Municipal de Saúde referente ao exercício de 2000. Destacamos os fatos mais relevantes da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do Município em 2000, acrescentando, em relação ao relatório das 

contas de gestão, a questão na inclusão indevida dos gastos com inativos nos gastos com as aplicações 

em ações em serviços públicos de saúde, de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 

nº 29 de 13/09/2000. Este percentual deveria ser para 2000, 7% do total das receitas arrecadadas de 

impostos e transferências constitucionais. O Município no exercício de 2000, aplicou nessas ações, o 

percentual de 12,60%. O cálculo dos gastos está demonstrado de acordo com o anexo ao Projeto de Lei 

nº 2.167 de 29/09/2000 (mensagem 341/2000), publicado no suplemento “B” ao D.C.M. nº 190 de 

06/10/2000, página 32, transformado na Lei de Meios para 2001. Ressalvamos, a aplicação de R$ 

51.074.798,09 em pagamento à Inativos da Saúde, realizado através da Secretaria Municipal de 

Administração. Essa parcela, se retirada do quadro, não afetaria o cumprimento do limite estabelecido 

em Lei. A respeito do tema, transcrevemos a seguir a Orientação Preliminar do Conselho Nacional de 

Saúde (consulta efetuada através do processo nº 40/4436/2000) quem em seu item 7 prevê o seguinte: 

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

(...) Inativos e Pensionistas”. 
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040/003.005/2001 – Relatório de Acompanhamento da execução Orçamentária do FUNDEF 

referente a maio de 2001. A CAD efetuou uma verificação “in loco” a fim de  averiguar a correta 

aplicação dos recursos do FUNDEF, selecionando para testes as despesas executadas na 4ª AP (Área 

de Planejamento) que abrange a 7ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), examinando os 

processos e respectiva documentação. Após análise dos autos, aquela Coordenadoria sugeriu que o 

processo fosse baixado em diligência para que a juridicionada, dentre outras coisas: 

1) Explicasse ou justificasse: 

! Gastos com material permanente em desacordo com o estipulado no art. 70 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – LDB; 

! A aquisição de 14 aparelhos de fac-símile, apenas 68 dias após a compra de outros 11 
aparelhos similares, caracterizando fracionamento de despesa e se mantida a cotação 
da primeira aquisição, a economia obtida seria equivalente ao valor de 02 aparelhos.  

! Despesas com Cursos e Palestras em desacordo com a LDB. Muito embora o art. 70 da 
LDB considere em seu inciso I a despesa com aperfeiçoamento dos demais profissionais 
da educação como “manutenção e desenvolvimento do ensino”, estes gastos só serão 
válidos com recursos do FUNDEF, quando se relacionarem ao Ensino Fundamental. As 
despesas citadas no relatório da CAD, desfiguram a destinação legal do Fundef por não 
apresentarem relação com o Ensino Fundamental ou Educação Especial. São palestras, 
cursos e pós-graduações ligadas ao desenvolvimento gerencial e Controle Interno 
devendo ser custeadas por recursos do Tesouro. 

! A contratação de serviço de coffee break com buffet de café, sucos variados, biscoitos 
petit four variados, croassants doces e salgados, etc. com serviço de garçons e copeiros 
conforme a necessidade do evento para dar suporte aos eventos proporcionados na 8ª 
CRE. O cálculo foi efetuado tendo por base a participação de 1.200 pessoas a um custo 
total de R$7.920,00. O processo administrativo analisado não evidencia quais eventos e 
qual relação teriam com o ensino fundamental para que tenham sido custeados com 
recursos do Fundef. 

2) Prestasse informações a respeito dos seguintes fatos: 

! Nas despesas com ligações telefônicas observamos algumas ligações efetuadas após as 
22:00 hs e no consumo de energia elétrica algumas escolas apresentam gastos acima 
de R$3.000,00; questionamos o motivo destes fatos e fomos informados que várias 
escolas possuem outras “atividades”, além do ensino fundamental e educação especial, 
como por exemplo “Supletivo”. Consideramos adequado que seja informado quais 
atividades estão sendo desenvolvidas nas unidades selecionadas para testes, 
evidenciando ainda, se as mesmas encontram-se instaladas em Próprios Municipais. 

! Julgamos adequado, informar ainda, se ocorre alguma compensação financeira com o 
Estado ou Outros Órgãos, relativa aos gastos efetuados com gás, água, luz, telefone, etc 
para os imóveis que oferecem outras atividades, e em caso afirmativo evidenciar a 
compensação que está sendo realizada e a partir de que data isto ocorre. 

! Elaboramos um comparativo da realização da despesa total de jan a maio/2001 com 
igual período no ano anterior e verificamos que a execução se encontra 2% abaixo em 
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relação ao ano anterior. Embora inicialmente esta diferença pareça inexpressiva, 
lembramos que a não execução do presente orçamento implicará num aumento do saldo 
não aplicado do FUNDEF, conforme  comentado ao item 3 do relatório; 

! A despeito do exposto ao subitem 3 do relatório, informe o planejamento que está sendo 
efetuado para se executar o restante do saldo financeiro de anos anteriores, ainda no 
decorrer do exercício de 2001. 

040/003.724/2001 - Relatório de Acompanhamento da execução Orçamentária do Fundo 

Municipal de Saúde – FMS, referente a maio de 2001. A CAD efetuou uma verificação “in loco” a fim de 

averiguar a correta aplicação dos recursos do FMS, selecionando para testes os gastos com Ações e 

Serviços Ambulatoriais especializados e de Internação na rede Credenciada do SUS. A CAD selecionou 

para testes algumas clínicas particulares e algumas unidades estaduais. Após análise dos autos, a CAD 

sugeriu que cópia do relatório fosse enviada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, 

sem prejuízo de sua remessa para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Conselho Municipal de 

Saúde, para que sejam tomadas as providências necessárias acerca dos comentários efetuados nos 

itens 5.2.2 e 5.2.3 do relatório, sendo o TCMRJ periodicamente informado pela SMS sobre o andamento 

das medidas corretivas cabíveis: 

! Na ABBR - De acordo com o relatório de Produção Ambulatorial enviado pela 
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação à Secretaria Municipal de Saúde as 
quantidades dos procedimentos cobrados “Cadeira de rodas” e “Prótese 
Endoesquelética” em maio/2001 correspondem a 178 e 17, respectivamente; divergindo, 
portanto da quantidade efetivamente paga, 188 e 27, respectivamente. 

! Na APAE - Em fevereiro/2001 e março/2001 o Hospital Municipal Miguel Couto enviou 
para a APAE 1534 e 1661, respectivamente, exames de “TSHNEO e TSH”. O Hospital 
Municipal Miguel Couto que apesar de ser centro de referência na realização destes 
tipos de exame no Município do Rio de Janeiro não possuía “kits de exame” para realizá-
los. Tal procedimento vem sendo realizado durante o exercício de 2001, em função da 
falta de material necessário para a realização dos exames no Hospital Miguel Couto. 

! Na Santa Casa de Misericórdia - Houve um paciente contatado referente ao 
procedimento “Artroplastia Coxo Femural com Prótese não Cimentada” que acusou o 
pagamento em espécie dos honorários do Anestesista e de exame de Raio X. 

! Fundação Ary Frauzino - Houve 6 pacientes contatados referentes aos três tipos de 
procedimentos analisados que efetuaram desembolso para a compra de medicamentos 
utilizados durante o tratamento. 

! Hospital Universitário Pedro Ernesto - Houve um paciente contatado referente ao 
procedimento hospitalar “Cirurgia de Coronária com Extra Corpórea” que reclamou sobre 
inadequado acompanhamento clínico durante sua internação, tendo este sido internado 
na enfermaria de pacientes com problemas pulmonares e levado 2 tombos  por falta de 
acompanhamento. A quantidade efetuada do procedimento “Hav-Igg Anticorpos Igm 
contra o vírus da hepatite” foi de 39 exames; divergindo sensivelmente da quantidade 
paga pelo SUS correspondente a 3.534 exames em fevereiro/2001. Alguns 
procedimentos ambulatoriais não estão sendo cobrados dentro da correta competência, 
ou até mesmo possivelmente deixando de ser cobrados. P.ex.: “Colesterol Total” sem 
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cobrança em Março/2001; “Lipidograma Completo” sem cobrança em Março e 
Abril/2001. 

! Hospital Estadual Getúlio Vargas - Todos os pacientes contatados apresentaram 
restrições ao atendimento no hospital e referem-se aos três tipos de procedimentos 
analisados. Em 28 casos, que inclusive corresponderam a óbitos, os familiares alegam 
falta de vagas no CTI, sendo os pacientes praticamente abandonados nos corredores do 
hospital ou em algum leito sem qualquer utilidade para as providências que os casos 
requeriam. Nos outros 20 casos os pacientes também desqualificaram o atendimento, 
citando inclusive a falta de materiais e equipamentos médicos. 

! O Município do Rio de Janeiro (MRJ) possui Unidades Médicas que representam 
referência de atendimento ambulatorial e hospitalar em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
Em função disso é relevante o número de pacientes atendidos no MRJ provenientes de 
outros Municípios. A Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) e a 
Fundação Ary Frauzino (Hospital do Câncer), como exemplo, efetuam do total médio 
mensal de atendimentos cerca de 45% a pacientes de outros Municípios. A Norma 
Operacional Básica nº 01/96 do Sistema Único de Saúde, publicada através da Portaria 
nº 2.203 no Diário Oficial da União de 06/11/1996, estabelece que os recursos 
destinados ao pagamento das diversas ações de saúde prestadas entre municípios são 
alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município sede do 
prestador. Este município incorpora os recursos ao seu teto financeiro. A orçamentação 
é feita com base na programação pactuada e integrada (PPI) entre gestores municipais, 
sendo mediada pelo Estado.  De acordo com a mais recente PPI, o MRJ possui tetos 
financeiros para cobertura de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e 
procedimentos hospitalares para outros Municípios no valor de R$ 415.643,25 e R$ 
3.682.627,70, respectivamente. O MRJ efetua algum tipo de controle apenas sobre parte 
destes atendimentos. O Centro de Autorização de Internação e Procedimentos Especiais 
(CAIPE) é o órgão municipal responsável pela autorização dos exames pactuados entre 
o MRJ e outros Municípios. Porém este controle é efetuado apenas sobre os 
procedimentos ambulatoriais de alta complexidade. Com relação aos demais 
procedimentos não existe nenhum controle prévio sobre a adequacidade da sua 
realização. O MRJ não tem a informação disponível do número efetivo de atendimentos 
efetuados a pacientes de outros Municípios. Entendemos que devam ser implementados 
controles efetivos sobre o atendimento de pacientes originários de outros Municípios a 
fim de melhor equilibrar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

análise dos processos de aposentadoria, em cumprimento ao disposto no art. 88, III, alínea “b” da Lei 

Orgânica do Município do Rio de Janeiro. 

Considerando que a 5ª Inspetoria examina apenas os processos de aposentadoria de 

servidores desta Municipalidade, os quais, em razão da sua natureza, guardam identidade de objeto, 

porquanto referem-se a categorias funcionais reguladas por leis genéricas ou específicas que lhes 

asseguram a percepção desse ou daquele direito, refletidos nos proventos, aduzimos que, 

consuetudinariamente, tanto a Administração ativa quanto este Egrégio Tribunal, ao enfrentarem 

questões que demandem interpretação jurídica ou mudança de entendimento, o fazem em um processo 
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específico – o chamado leading case – tendo a decisão nele proferida efeito vinculante para os demais 

administrativos cujos casos sejam análogos. 

Deram entrada na 5ª IGE 594 processos relativos a aposentadoria e fixação de proventos 

no âmbito municipal, tendo sido dada saída a 595 processos. A diferença encontrada se deve ao fato de 

existir processos ainda em análise na Inspetoria, que entraram no trimestre anterior e só deram saída 

neste.  

Destacamos os seguintes processos como exemplos da atuação da 5ª IGE no 3º trimestre 

de 2001: 

009/018.308/1994 - Interessado: Valdacy Pacheco da Silva. O referido processo retornou de 

segunda Diligência determinada por este Tribunal em Sessão Plenária de 04 de abril de 2000, a qual 

objetivou o cômputo, para efeito de aposentadoria, dos períodos em que o servidor esteve em gozo de 

auxílio-doença pelo Regime Geral de Previdência, dando azo à correção da proporcionalidade de seus 

proventos para 26/35 avos. Em resposta, a assessoria da Coordenadoria Geral de Administração de 

Pessoal da SMA, opinou pelo não aproveitamento do aludido período no cômputo da aposentadoria, 

alegando, em apertada síntese, que: 

! 1º) a inativação é “regida pela lei da época em que a mesma se verificou”(Súmula 359 do 
STF); 

! 2º) o Decreto nº 77.077/76 que determina tal contagem “possui incidência na órbita 
apenas do INSS”, razão pela qual é aplicável in casu a legislação do Município do Rio de 
Janeiro, “já que o interessado se inativou neste ente público”; 

! 3º) a partir do 16º dia do auxílio-doença, ocorre a suspensão do contrato de trabalho, “o 
contrato não se desfaz, mas durante o prazo do auxílio, fica sem execução, o 
empregado não presta serviço, todavia, o tempo de afastamento não se computa em seu 
favor para nenhum efeito; 

! 4º) a sistemática de apuração do “período” levado a efeito para a aposentação do INSS é 
distinta do MRJ (e de outras entidades federativas), o regime geral de previdência 
apenas considera o “tempo de contribuição”, enquanto os entes públicos exigem o 
“tempo de serviço”; 

! 5º) a aposentação ocorreu em 1997, anterior à edição de mudanças significativas na 
legislação previdenciária ( Emenda Constitucional 20/98); 

! 6º) no INSS, não importa se há ou não a efetiva prestação de serviços, apenas tem 
relevância o fato de estar sendo ou não recolhida a “contribuição previdenciária, pouco 
importando a atividade laboral correspondente, enquanto a apuração do período levado 
a efeito para o benefício no MRJ é distinta, pois o mesmo considera a efetiva prestação 
de serviços. 

Todavia, em Sessão Plenária realizada em 21/08/2001, acolhendo por unanimidade os 

termos do VOTO exarado pelo Relator, o Exmº Sr. Conselheiro Thiers Montebello, o qual comungou com 
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o entendimento da 5ª Inspetoria, foi determinada a baixa dos autos em nova diligência, restando 

consignado nos fundamentos do aludido VOTO que, verbis: 

“(...) o trecho transcrito da obra, “ABC DO DIREITO DO 
TRABALHO” está inserido no capítulo sobre o “DIREITO 
INDIVIDUAL DO TRABALHO”, tecendo o citado Autor, 
especificamente, comentários sobre “Auxílio-doença”. Não têm 
seus ensinamentos qualquer pertinência com a relação jurídica entre 
o empregado, como segurado obrigatório da previdência social, e o 
INSS – quanto ao regime Geral de Previdência Social – ou com o 
Estado, Distrito Federal ou Município, em decorrência do amparo 
próprio de previdência social destes entes políticos. 

Procede, portanto, a ponderação do ilustre Inspetor da 5ª IGE/SCE 
deste Tribunal, Dr. Mauricio Caldeira de Avarenga Filho, de que o 
“entendimento doutrinário trazido à cola não tem nada a ver com a 
matéria em questão que, na verdade, cuida de Direito Previdenciário 
e, por isso mesmo, é regida por legislação e doutrinamento próprios, 
como os Decretos Federais transcritos, no essencial, na sua 
manifestação. 

Pelos fundamentos acima aduzidos, constata-se neste processo, não 
só, a violação do direito líquido e certo do inativo, senão, e, 
também, o prejuízo causado ao Município, pela não compensação 
financeira da contagem recíproca do tempo de contribuição entre os 
diversos regimes de previdência social assegurada por preceito 
constitucional.” 

 

Foram apreciados em Plenário neste trimestre, processos relativos à aposentadoria, sendo 

o total de processos por mês e por decisão estabelecidos no Quadro n.º 10. O Gráfico n.º 07 apresenta a 

porcentagem das decisões acerca dos processos de aposentadoria. 

 

QUADRO – 10 APOSENTADORIAS 
 
 
 

 
MÊS 

 
DILIGÊNCIA 

 
LEGALIDADE 
PARA FINS DE 

REGISTRO 

 
OUTRAS 

 
TOTAL 

JULHO 49 102 13 164 
AGOSTO 128 238 84 450 
SETEMBRO 25 111 8 144 
TOTAL 202 451 105 758 
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GRÁFICO 07 - APOSENTADORIAS 

LEGALIDADE
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OUTRAS
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8.12. Outros Processos Relevantes Analisados no Período 
 

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e 

similares. Verificando-se qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e 

prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes. 

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

Trimestre: 

040/000.697/2000 – Termo Aditivo 01/2000, celebrado em 10/02/2000, ao Contrato 17/99, 

celebrado entre o GBP e a empresa HSP Sonorização Ltda. O Contrato (processo 040/008.872/1999) 

que tinha como objeto a prestação de serviços de suporte às solenidades, seminários, encontros, 

congressos, palestras, exposições e encontros sociais correlatos, tinha como valor R$ 463.800,00 e foi 

conhecido e arquivado na sessão de 30/03/2000. Este 1º Termo Aditivo tinha como objeto acrescer em 

25% o objeto do Contrato 17/99, passando o valor do Contrato de R$463.800,00 para R$579.750,00. 

Apenso a este, o Termo Aditivo 02/2000 ao Contrato 17/99 (processo 040/001.645/2000), celebrado em 
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03/04/2000, tinha como objeto acrescer ao Contrato 17/99, serviços correspondentes a R$579.750,00. 

Após análise dos autos, esta SCE opinou pela diligência para que a jurisdicionada prestasse 

esclarecimentos acerca do descumprimento do §2º do artigo 65 da Lei 8666/93, quando da celebração 

do 2º Termo Aditivo (processo 40/001.645/2000). Em 27/07/2000, o Plenário desta Corte decidiu, nos 

termos do voto do Exmo. Conselheiro Relator Thiers Montebello, baixar o processo em diligência para 

que o órgão se pronunciasse a respeito. Após as justificativas apresentadas pelo órgão jurisdicionado, 

esta SCE manteve o seu posicionamento inicial, no sentido que a celebração do 2º Termo Aditivo ao 

Contrato17/99 feriu o preceituado no §2º do artigo 65 da Lei 8666/93, solicitando ainda que a 

jurisdicionada prestasse esclarecimentos quanto à fundamentação legal para a celebração do Termo de 

Ajuste de Contas nº 04/2000 (processo 40/005.536/2000), que não encontrava-se amparada pela 

previsão do artigo 520, inciso II do RGCAF.  Em sessão plenária de 07.08.2001 foi determinada a 

manutenção da diligência, nos termos do voto nº 0369/01, proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Thiers 

Montebello. 

040/005.959/1999 – Termo de Permissão de Uso celebrado entre a Secretaria Municipal de 

Fazenda e Cine Favela Entretenimento, Empreendimentos, Participações e Consultoria Ltda. O processo 

retornou da diligência baixada através do voto nº 1499/99 do Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, a fim 

de que o órgão esclarecesse quanto aos itens 4/6 de fls.18. Em cumprimento a diligência, a S.M.F. 

providenciou justificativas, das quais destacamos: 

$ que as áreas são incertas e se firmarão os respectivos termos aditivos para as futuras 

permissões de uso, pelo “aspecto de novidade e caráter social” que está sendo realizado nas 

comunidades da favela; 

$ que em relação as benfeitorias, se admitiu o ressarcimento porque a permissionária irá fazer 

investimento e arcará às suas expensas com todo o custo da construção do prédio; 

$ que apesar de ter a permissão de uso um caráter precário, podendo ser revogada a qualquer 

tempo, estabeleceram um prazo de 180(cento e oitenta) dias para que a permissionária 

desocupe o imóvel, porque dentre outras razões, ficou com a obrigação de construir um prédio 

em cada favela e, na execução dos eventos, poderá ter  assumido compromissos, ficando a 

comunidade favelada ciente da desocupação. 

Entendendo que as justificativas do órgão eram aceitáveis em relação ao estabelecimento 

de prazo (180 dias) para a desocupação do imóvel , esta SCE opinou pela manutenção da diligência 

para que o órgão providenciasse a regularização em relação aos itens 1 e 2, verificando que: 

! o art.240,inciso II da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, estabelece que as 
permissões devem ser feitas “...em área de dependência predeterminada e sob 
condições prefixadas.”; 
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! o art.241 do referido diploma legal, não admite indenização ao permissionário pelas 
benfeitorias feitas; 

! em relação a feitura de termos aditivos para as futuras permissões de uso, cumpre 
esclarecer que o processo 40/2937/96 tratou de matéria conexa , e não foi aceita por 
esta Corte de Contas, que exigiu a devida regularização, ou seja, a desvinculação de 
termos aditivos da Permissão de Uso Original (cópia do voto às fls.34/35). 

Em sessão de 29/02/2000, o Plenário desta Casa decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Jair Lins Netto, baixar o processo em diligência para que o órgão prestasse os 

esclarecimentos pertinentes. Retornando da diligência, não obstante o Dr. João José Assad ter afirmado 

que a presente Permissão de Uso se referia a “um projeto de muita repercussão nas comunidades das 

favelas”, esta SCE ratificou sua instrução anterior, não considerando satisfatórios os esclarecimentos da 

SMF. Na sessão de 19/09/2000, o Plenário desta Casa decidiu, nos termos do voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro Jair Lins Netto, baixar o processo em diligência para a jurisdicionada, no prazo de 30 dias, 

re-ratificasse, através de termo próprio, o instrumento, excluindo do mesmo a letra e da Cláusula 

Primeira, bem como o parágrafo único da Cláusula Terceira e o parágrafo sexto da Cláusula Quarta.  

Processo com carga para a SMF. 

040/005.535/2000 – Termo de Ajuste de Contas nº 03/2000, firmado entre o GBP e CNS 

Nacional Serviços Ltda., tendo por objeto prevenir eventuais litígios decorrentes da intervenção 

saneadora de despacho da Administração, com liquidação e pagamento à credora da importância de R$ 

145.782,00. A instrução da SCE destaca que a assinatura do termo formalizou relação entre as partes no 

que se refere a serviços contratados verbalmente, contrariando o disposto no art. 60 da Lei nº 8666/93 e, 

ainda feriu o prazo máximo estabelecido pelo Decreto nº 16.851/98.  Opinou a 1ª Inspetoria pela 

diligência, considerando  as recomendações pretéritas desta Corte no sentido de que fossem evitadas 

prorrogações de serviços sem a devida cobertura contratual, advertindo para a nulidade de futuros 

contratos em situações semelhantes, solicitando ainda, esclarecimentos sobre a celebração do termo de 

ajuste em desacordo com o art. 520, inciso II do RGCAF que prevê celebração de Ajuste de Contas 

apenas quando se, após alcançados os valores contratuais, for necessário a expedição de novas notas 

de empenho para atender às despesas de reajustamento, bem como quanto ao prazo contratual em 

desacordo com o artigo 2º do Decreto nº 16.581/98.  Em sessão plenária de 20.03.2001, esta Corte de 

Contas decidiu pela diligência nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Thiers Montebello que 

adotou o entendimento do Corpo Instrutivo. A 1ª IGE, examinando as justificativas apresentadas pelo 

órgão jurisdicionado entendeu que foram prestados esclarecimentos suficientes acerca dos 

acontecimentos que culminaram na celebração do termo de ajuste, tendo opinado pelo conhecimento 

para fins de arquivamento, com recomendação ao órgão no sentido de que efetue um melhor 

planejamento de seus atos. Esta Corte de Contas decidiu em sessão plenária pelo conhecimento, para 
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fins de arquivamento, do Termo de Ajuste, adotando recomendação proposta pela 1ª IGE/SCE, 

conforme voto proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães. 

040/001.395/2000 – Termo de Ajuste nº 01/20001 celebrado entre a Secretaria Municipal do 

Trabalho (hoje Secretaria Municipal do Trabalho e Renda) e Ângela de Fátima A. Ferreira e outros, tendo 

como objeto a liquidação, quitação e pagamento a uma série de pessoas que prestaram serviços para a 

SMTb de 02/01/2001 a 08/03/2001. A instrução da 1ª IGE destaca a situação irregular da utilização de 

mão-de-obra direta (cinqüenta pessoas), contrariando o inciso II do artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil e menciona a manutenção desta situação constatada a presença das 

pessoas envolvidas na SMTb durante inspeção ao órgão, não obstante a autorização da Controladoria e 

do Exmo Sr. Prefeito, somente com a condição que a situação não persistisse. Após saída do processo 

instruído da Inspetoria, foi publicado no DCM Projeto de Lei nº 271-A/2001, propondo a reestruturação 

da SMTb, que foi citada no Voto do Exmo Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, proferido em sessão ordinária 

de 18/09/2001. Nos termos deste Voto, o processo foi baixado em diligência, em conformidade com os 

pareceres do Corpo Instrutivo e Procuradoria Especial. Destaque-se que outros dois Termos de Ajuste 

contemplando o pagamento das mesmas pessoas com RPAs estão sobrestados na 1ª IGE, aguardando 

o retorno da diligência do primeiro. Destaque-se que foi publicado no D.O.Rio de  24/07/2001, a Lei nº 

3.253, de 19/07/2001, reestruturando a Secretaria.  

040/001.866/2001 – Termo de Rescisão n.º 139/01 ao Contrato nº 389/95 (40/11956/95), 

celebrado entre a SMO e a Construtora Mirak Engenharia Ltda, que teve por objeto "Melhorias Físicas 

Operacionais da Av. Brasil - Trecho: Viaduto dos Cabritos - Jesuítas - Extensão aproximada de 8,5 km. A 

relevância deste Termo reside no fato das justificativas para a rescisão amigável corroborarem as 

recomendações feitas no Relatório de Inspeção Ordinária da SMO (TCMRJ 40/2122/01), realizada no 

período de 16/04/01 a 27/04/01, relativas às obras realizadas na Av. Brasil. O Plenário desta Corte 

decidiu pelo arquivamento do processo. 

040/005.872/2000 – 13º Termo Aditivo n.º 511/00 ao Contrato nº 81/98, celebrado entre a 

SMO e a Construtora Sergen Serviços Gerais de Engenharia S/A, visando a prorrogação por 60 dias do 

prazo do contrato original, o qual teve por objeto a execução de obras de canalização e dragagem do Rio 

Arroio Fundo e do Rio Grande, trecho estaca 0-305, Jacarepaguá, XVI RA, AP4. Posicionamento da 

SCE: pela diligência para que o órgão justifique as medições efetuadas e as faturas pagas estarem muito 

acima dos serviços efetivamente executados.  Na sessão de 18/09/2001, o Plenário deste Tribunal 

decidiu pelo sobrestamento do processo aguardando retorno de diligência do relatório de Inspeção 

realizada na SMO em abril de 2001. 
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8.13. Declaração de Bens e Rendas dos Servidores Públicos e 
Autoridades Municipais 

 

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

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

instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores 

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

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

fiscalização da declarações de bens e rendas apresentadas pelas autoridades e servidores públicos 

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

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

de bens, com indicação das fontes de renda, estando os prazos para essa apresentação estipulados no 

artigo 2º. 

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

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

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

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

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

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

O TCMRJ tem procurado permanentemente elevar seus níveis de eficiência e eficácia. Com 

esse intuito, o Tribunal tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua 

estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional. 

9.1. Informática 
 

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

desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, 

aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados 

disponibilizados. 

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

o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas 

de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No 3º trimestre de 2001, a ASI 

intensificou os estudos de viabilidade para a integração dos sistemas do TCMRJ com os sistemas 

institucionais do Município do Rio de Janeiro (FINCON, SICOP). Também foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

9.1.1. DESTAQUES DO TRIMESTRE 
 

No 3º trimestre de 2001, destacamos a participação da Assessoria de Informática em atividades 

associadas ao Controle Externo, oferecendo não só apoio técnico e operacional dos recursos 

computacionais (hardware e software) existentes, como também colaborando com a atividade-fim desta 

Corte de Contas. Dentre outras, podemos citar: 

 
% Participação em inspeção, análise de editais e de contrato; 
% Estudos em auditoria de sistemas; 
% Análise de softwares de auditoria existentes e 
% Apoio técnico visando o atendimento à LRF. 

  
No desenvolvimento de sistemas, além das atividades abaixo elencadas, destacamos a 

definição, desenvolvimento e operação de sistema que visa controlar a alocação e a 

manutenção dos equipamentos de informática (microcomputadores e periféricos). Ao final 

deste terceiro trimestre, o sistema estava sendo implantado e testado no ambiente desta ASI.  
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No ambiente Internet, ressaltamos a publicação das Inspeções realizadas bem como o êxito na 

obtenção – junto ao IPLANRIO - das estatísticas de acesso do site TCMRJ. Visando identificar 

e qualificar tais acessos, estamos analisando as informações já disponibilizadas. 

No suporte, executamos a substituição de servidor Proxy por outro de maior capacidade. 

Estamos na fase de testes do novo sistema de equipamento. Houve um grande número de 

atendimentos visando o remanejamento de equipamentos, bem como um aumento de 

chamadas para acesso aos sistemas IPLANRIO.  

No treinamento, estamos identificando equipamentos disponíveis que poderiam ser utilizados 

para reativar tal atividade nesta Corte de Contas. Grande parte do material didático já foi 

produzida por esta ASI. 

A seguir, apresentamos o detalhamento das atividades desenvolvidas nas áreas de 

desenvolvimento de sistemas, suporte, treinamento e integração “informática e controle 

externo”.  

 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

 
SCP 

Sistema de Controle de Processo 

 
% Ajustes gerais nas consultas a processos, oferecendo mais 

flexibilidade de pesquisa ao usuário; 
% Acompanhamento da operação. 
 

TCM WEB NEWS 
Criação, Edição e Publicação de 

artigos no site TCMRJ 

 
% Acompanhamento da operação/atualização de conteúdo. 
% Melhoria na interface do usuário, oferecendo mais flexibilidade e 

rapidez no uso do Sistema. 
 

 
SITE TCMRJ 

 
% Editoração e publicação de notícias. 
% Estudos para a criação das estatísticas de acesso ao site 

TCMRJ 
 

 
Sistema Gerencial de Pagamento  

 
% Geração de relatórios diversos; 
% Acompanhamento da operação. 
 

 
CSWEB  

Publicação do Informe de 
Controle Social no site Brasil 

Transparente (Min. 
Planejamento) 

 

 
 
 
% Acompanhamento da operação. 
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Sistema de Suporte e Inventário 

de Informática 

 
% Análise, desenvolvimento e implantação dos cadastros e 

consultas de Equipamento de Informática; 
% Análise, desenvolvimento e implantação dos cadastros e 

consultas de Movimentação de Equipamentos de Informática; 
% Acompanhamento da operação. 
 

 
SAM 

Sistema de Administração de 
Materiais 

 
% Alteração do “Cadastramento de Produtos” para coibir a troca 

da Unidade de Medida; 
% Alteração das 5 rotinas de registro do movimento, para melhorar 

o desempenho em rede; 
% Confecção do relatório  “Compras por Classe/Período”. 
  

 
SAB – Sistema de Administração 

de Bens Móveis 
 

 
% Confecção do relatório “Bens Não Inventariados”. 

 
SRH 

Sistema de Recursos Humanos 
 

 
% Manutenção do Sistema de Recursos Humanos; 
% Implementação de Relatório de Auditoria 
% Implementação da Auditoria por campos alterados 
 

 
Sistema Mala Direta TCMRJ 

 
% Aprimoramento  e manutenção do Sistema Mala Direta; 
% Implantação do módulo de cancelamento de documentos; 
% Implantação do módulo de impressão por números do 

documento; 
 

 
Sistema de Contabilidade TCMRJ 

 

 
!!!! Desenvolvimento do novo sistema de Execução Orçamentária 
para atender as mudanças feitas pelo Governo Federal. 
 

 
SUPORTE E TREINAMENTO 
 

 
 

Banco de Dados 

 
% Administração do Banco de Dados; 
% Realização de testes para medir a performance no banco 

de Dados após a migração. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Administração da Rede 

 
% Substituição do Servidor Proxy do TCM por outro de 

maior capacidade de processamento e armazenamento; 
% Instalação de uma nova versão do Antivírus no Servidor 

Notes; 
% Testes do novo sistema de cadastro de equipamentos de 

informática; 
% Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais 

dos servidores do TCM. 
% Geração de estatísticas de utilização INTERNET 
% Permanente utilização de rotina para a administração 
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dos discos rígidos (Arquivamento) a fim de otimizar sua 
utilização e aproveitamento; 

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

% Customização da rotina de backups ; 
% Estatísticas de utilização do servidor Web e correio 

eletrônico; 
% Cadastrar e renomear  usuários no LOTUS NOTES ; 
% Configuração no NOTES  para o repasse de mensagens 

e 
% Acompanhamento da operação e suporte; 
 

 
Suporte Técnico 

(Apoio Operacional e 
Hardware) 

 
% Atendimento a diversos usuários (Notes – Word – Excell 

– Windows – Internet); 
% Instalação do FINCON-CONSULTA  em diversos 

computadores; 
% Instalação do INFOCONECT  e configuração de 

impressoras para o mesmo, em diversos computadores 
% Suporte na atualização do Mural Eletrônico; 
% Apoio ao Centro Cultural na criação e produção de 

impressos associados aos eventos realizados. 
% Remanejamento de micro computadores de vários 

setores 
% Confecção de cabos de rede  para diversos setores  
 

9.1.2. Treinamento 
 
% Confecção da apostila de LOTUS NOTES, para 

treinamento; 
 

INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análise Processual 

 
Elaboração de Parecer Técnico em assuntos relacionados à 
Informática, destacando: 
% Processo 040/005.373/2000 – Contrato. Apuração “in 

loco” das alterações promovidas em contrato.  
% Processo 040/002.167/2001 – Edital de Concorrência. 

Recomendação para incluir na qualificação técnica as 
licenças de uso dos softwares necessários para a 
execução dos serviços. 

% Processo 040/002.480/2001 – Tomada de Preços. 
Análise Técnica efetuada por esta ASI foi também 
considerada, quando da anulação da Tomada de Preços. 

% Processo 040/002.778/2001 – Edital de Concorrência. 
Análise técnica dos parâmetros técnicos utilizados e 
questionamento dos respectivos valores adotados. 

 
 

Participação em Inspeções 
 
% Foi realizada, em conjunto com a 1ª IGE, inspeção do 

contrato da IPLANRIO com a Unisys. 
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Estudo de licitações de bens e serviços 
de informática 

 
% Pesquisa bibliográfica e leitura de textos sobre o assunto 

com o objetivo de gerar proposta de metodologia para 
utilização nas licitações do TCMRJ  

 
 

Estudo de viabilidade de acesso ao 
SIAFI 

 

 
% Pesquisa no "site" da Secretaria do Tesouro Nacional e 

contatos com os administradores do sistema para 
informações sobre a possibilidade do TCMRJ se tornar 
usuário do sistema. Em andamento. 

 
Análise de software para apoiar 

controle externo. 
 

 
% DATAPREV. Reunião com a área de Auditoria da DTP, 

ocasião em que nos foi apresentado o AUDIN e cedida 
uma cópia demo.  

 
 
 
 

Auditoria de Sistemas – Segurança de 
Informações 

 

 
% Participação no seminário patrocinado pela Iplanrio. 

Contatos com palestrantes e participantes sobre os temas 
segurança e auditoria de sistemas.  

% Realizada, com a participação da ASI e da CAD, na 
primeira semana de setembro, reunião com a área de 
auditoria de sistemas do IPLAN para troca de 
informações. 

 
 
 

Apoio à LRF 

 
% Participação do Encontro Técnico da LRF realizado em 

Salvador (BA), visando apoiar ao controle externo no 
cumprimento da citada Lei. Coordenação: BNDES e 
Ministério do Planejamento. 
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9.2. Divulgação Institucional 
 

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

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

ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: 

os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de uma homepage na Internet. 

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

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

A Revista do Tribunal é distribuida 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. Na 

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

sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas on-line de processos, relação dos 

membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua 

Lei Orgânica e os relatórios de atividades. A “home-page” está funcionando desde 09/07/97 e já recebeu 

mais de 200.000 visitas. A partir do mês de setembro essa home-page foi inteiramente reformulada, 

dando-se ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias 

e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como: 

& Parecer Prévio - Exercício de 2000 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de 
Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e 
sua respectiva aplicação; 

 
& Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ - Quadro demonstrativo com totalizações de 

decisões por Assunto e Órgão; 
 

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

 
& Informe de Controle Social – Dados resumidos da gestão fiscal do Município elaborado 

conforme sugestão do BNDES, avalizado no Encontro dos Tribunais de Contas na sede 
daquela entidade.  

 
& Acompanhamento dos Gastos Públicos - Relatório de acompanhamento da gestão 

orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da 
municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades 
alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e 

http://www.tcm.rj.gov.br/
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de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; 
o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista; 

 
& FUNDEF - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; 
 

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

 
& Relatório de Atividades TCMRJ - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei 

Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os 
segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como 
está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público; 

 
& Royalties do Petróleo - Relatório contendo os dados relativos à aplicação dos recursos 

recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo; 
 

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

 
& Consulta a Processos; 

 
& Votos Relevantes; 

 
& Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 

 
& Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de 

Concorrência que estão sob análise do TCMRJ. 
 

9.3. Recursos Humanos 
 
Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que 

pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator 

essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o técnico de controle 

externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ 

desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e 

motivados. 

9.3.1. Suporte Técnico 

Nessa linha de atuação, foi criado, em 1998, o Centro Cultural do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham 

possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores. 
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Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 

publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo também a coleção de 

diários oficiais em CD –ROM. 

A Biblioteca também serve como suporte para o desenvolvimento das atividades desta 

Casa, disponibilizando seu acervo através de seu sistema informatizado, possibilitando, assim, uma 

maior resposta às consultas realizadas. Paralelamente, com o objetivo de propagar seu trabalho, de uma 

forma mais eficiente e dinâmica, divulgando também os serviços de informação prestados e projetando 

uma imagem de modernidade junto ao mercado interno e externo, a Biblioteca está concentrando seus 

esforços no projeto de aquisição de utilização do módulo INFORMA ONLINE para que as consultas 

possam ser procedidas, via Internet. 

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de 

diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: Revista do 

TCMRJ, TCMRJ em pauta e clipping diário com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais 

periódicos. Recentemente, mais uma publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no 
Tribunal, contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 

9.3.2. Treinamento e Aperfeiçoamento 

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

cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em treinamento. Com 

efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-

administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste 

órgão. 

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

aproveitando a estrutura física existente. 

Como tais eventos despertaram enorme interesse por parte dos servidores desta Casa no 

ano passado, foi executada obra, visando à modernização do auditório do TCMRJ, que teve a sua 

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

além de uma sala de apoio aos palestrantes. 

No 3º trimestre de 2001, destaca-se a seguinte palestra: 

1) Dia 17/07  
 

Palestrante: Dr. Luiz Henrique Lima Moraes – Secretário Estadual de Saneamento e 
Recursos Hídricos. 

Tema : “Contabilidade Ambiental” 
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Destacamos, ainda, que no 3º trimestre de 2001 foi dada continuidade ao curso de pós-

graduação “MPA em Controle Externo”, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, contando com a 

presença de 40 servidores deste Tribunal. Foram apresentados os seguintes módulos, no período em 

referência: 

- ORÇAMENTO PÚBLICO 
- POLÍTICAS PÚBLICAS I 
- CONDUTA ÉTICA 
- NORMAS E ESTUDOS COMPARADOS 
- GESTÃO DE QUALIDADE 
- POLÍTICAS PÚBLICAS II 

 

10. Relações Institucionais 
 

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com a 

Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da fiscalização junto 

aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como mantém relacionamento com os 

demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o Tribunal de Contas da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores 

participem de palestras de interesse público, em seminários e encontros promovidos por instituições 

públicas ou privadas. Esses convites normalmente são aceitos, uma vez que se ajustam à nova postura 

e filosofia que o Tribunal vem adotando, para se aproximar não só dos órgãos e entidades 

jurisdicionados, mas também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da sociedade em geral. 

10.1.1. Encontro dos Tribunais de Contas 
No 3º trimestre de 2001 foi dada continuidade aos encontros dos Tribunais de Contas do 

Brasil com o Governo federal a fim de harmonizar entendimentos sobre a LRF e viabilizar a 

implementação do sistema Rede de informações. 

Desta forma, o Ministério do Planejamento, juntamente com os Tribunais de Contas do 

Estado da Bahia e dos Municípios da Bahia, realizou de 03 a 05 de setembro, em Salvador o 5º Encontro 

Técnico neste ano de 2001. 

Representando o TCMRJ, lá estiveram o Assessor da CAD Jairo Saldanha Rimes, e o 

Assessor Chefe da Assessoria de Informática, Rodolfo Luiz Pardo dos Santos debateram os aspectos 

relativos à LRF e à informatização dos Tribunais de Contas. 
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Apresentamos abaixo a pauta originariamente planejada, sendo ressaltadas as alterações 

ocorridas. 

Dia 03/09/01 
Horário Assunto/Palestrantes 
9:00 ABERTURA 

Conselheiro Adhemar Bento Gomes, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,  
Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia.  
Dra. Selene P. Peres Nunes, Assessora Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, coordenadora geral do evento. 

9:30  
 10:30 

INFORMES GERAIS 
Portaria 163/01 - Dr. Isaltino Alves da Cruz da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
Certidões - Dr. Carlos Maurício Cabral Figueiredo do TCE/PE 
Fórum Eletrônico - Dr. Sérgio P. V. Villaça do TCE/RJ. 
Modernização dos TC’s - Dra. Selene P. Peres Nunes, Assessora Econômica do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

11:00  
 12:00 

PAINEL REDE DE INFORMAÇÕES 
Apresentação do estágio atual do site Brasil Transparente - Dr. Ney Gilberto Leal e Dra. Selene P. 
Peres Nunes. 
Apresentação do comparativo Informe de Controle Social, Relatórios de Execução Orçamentária e 
Gestão Fiscal - Dr. Edson Ronaldo Nascimento da STN. 

14:00  
15:30 

PAINEL REDE DE INFORMAÇÕES 
Discussão das respostas ao novo questionário - Dr. Antonio Ramos Machado 

16:00  
17:30 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Consolidação das contas de estatais dependentes – Lei 4320 e LC 101/00 versus Lei 6404 - Dr. 
Isaltino Alves da Cruz da STN. 

PAINEL PARALELO 

14:00  
17:30 

Projeto para Modernização dos TC’s - Dra. Patrícia Silveira Teixeira do MP. 

Dia 04/09/01 
Horário Assunto/Palestrantes 
9:00  
10:00 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Proposta para instituir o controle interno - Dr. Inaldo da Paixão Santos Araújo do TCE/BA e Dr. 
Antônio Dourado Vasconcelos do TCM/BA.   

10:30  
12:00 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Restos a Pagar - Dr. Carlos Maurício Cabral Figueiredo do TCE/PE. 

14:00 
 15:00 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Definição de Metas Físicas e Financeiras no PPA - Dr. Ariel Garces Pares do SPI/MP. 

15:00  
16:00 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Inativos e Limites de Pessoal por Poder - Dr. Delúbio Gomes Pereira da Silva e Dr. Hélio Pinto 
Ribeiro de Carvalho Júnior, ambos  do MPAS. 

16:30  
17:30 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Conceito de Serviços de Terceiros - Dra. Simone Manasses Valaski do TCE/PR; Dr. Luciano 
Ferraz do TCE-MG e Dr. Carlos Maurício Cabral Figueiredo do TCE PE. 
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17:30  
18:30 

PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
Como processar, julgar e imputar multas (Lei nº 10.028/2000) - Dr. Luís Mário Vieira do TCM/CE. 

Dia 05/09/01 

Horário Assunto/Palestrantes 
9:00  
10:00 

PAINEL TREINAMENTO (Dra. Selene P. Peres Nunes e  
Dr. Joaquim Batista de Araújo). 
Resultados das ultimas teleconferências e anúncios das próximas. 
Discussão da proposta de MP de formação geral do curso presencial para municípios (ESAF e 
Parceiros). 

10:30  
12:00 

PAINEL TREINAMENTO (Dra. Selene P. Peres Nunes e  
Dr. Joaquim Batista de Araújo). 
Discussão do treinamento para técnicos dos TCs organizado pelo MP.  

14:00 
 15:00 

ENCERRAMENTO 
Revisão dos pontos decididos para elaboração da ata da reunião, definição de cronograma de 
trabalho, data e local do próximo evento. 

PAINEL PARALELO 

15:00 
 16:00 

Reunião com parceiros para treinamento na Bahia -   
Dra. Patrícia Silveira Teixeira. 

 
A abertura do Encontro Técnico foi realizada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Adhemar Bento 

Gomes, Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pelo Exmo. Sr. Conselheiro 

Francisco de Souza Andrade Netto, Presidente do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

da Bahia e pela Dra. Selene P. Peres Nunes, Assessora Econômica do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, coordenadora geral do evento que, em seus discursos, exaltaram o caráter 

eminentemente técnico do encontro e o debate por ele provocado entre os diversos Tribunais de Contas 

participantes. 

Nesse Encontro foram discutidos alguns elementos relacionados ao processo de construção 

da Rede de Informações, à articulação dos programas de treinamento para os Tribunais de Contas e 

órgãos jurisdicionados e a apresentação dos novos avanços registrados na informatização do 

acompanhamento da LRF e na Portaria Interministerial nº163/01. 

10.1.1.1. INFORMES GERAIS 

! O Fórum Eletrônico – instituído há aproximadamente um mês, com perspectiva para 
multiplicar o acesso após este Encontro Técnico, tal fórum, administrado pelo TCE-RJ 
em parceria com o BNDES, está aberto para acesso a todos os técnicos dos diversos 
tribunais de contas através do endereço www.federativo.bndes.gov.br. para a discussão 
de aspectos ligados a LRF.  

! Certidões - Foi divulgada, na oportunidade, a aprovação, em 05.09.01, pelo Senado 
Federal, das alterações propostas pelos Tribunais de Contas à Certidão prevista na 
Resolução Nº 62/00 do Senado (Anexo I), requerida pelo Banco Central, comprovando o 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelos Estados e Municípios, quando da 
contratação de operações de crédito. 
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! Foi divulgado o Evento do Ministério da Saúde sobre a aplicação de recursos na área da 
Saúde em conformidade com o disposto na EC 29, posteriormente realizado nos dias 
19/21 de setembro de 2001 em Brasília-DF, para o qual o TCMRJ enviou 02 
representantes, os servidores Marta Varela Silva (CAD) e Cícero dos Santos Silva (4ª 
IGE). 

! Foi também informado que o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) está 
levando a cabo pesquisa sobre o cumprimento da LC 101/00 por todo o país, para isso 
contando com a necessidade do auxílio dos TC’s. na informação de dados a respeito 
dos entes federados. 

10.1.1.2. DOS OUTROS PAINÉIS PARALELOS 
 

O painel sobre informatização dos Tribunais de Contas foi implementado em sala paralela, 

contemplando as experiências vivenciadas até então, quanto à auditoria informatizada e ao 

acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Foi ainda discutido o processo de modernização dos Tribunais de Contas, em reunião 

realizada pela Dra. Patrícia Silveira Teixeira, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 

os Presidentes e Conselheiros de Tribunais de Contas presentes, a fim de apresentar a proposta 

daquele Ministério acerca de um projeto nacional de modernização para todos os TC, com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

O projeto abrange pesquisa individualizada em cada Tribunal de Contas, a ser realizada por 

entidade especializada e a formação de uma comissão técnica dos TC para acompanhamento e trabalho 

junto ao Ministério e à Instituição a ser selecionada, culminando com o mapeamento e desenho final do 

projeto. Os Presidentes dos Tribunais de Contas reuniram-se com representantes do Ministério do 

Planejamento, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, Instituto Ruy 

Barbosa, Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil – CCTCB e da Associação 

Brasileira de Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios – ABRACCON, no BNDES no dia 

17/09/2001, com vistas a definições e à operacionalização do referido projeto.  

Cabe-nos informar, ainda, que devido ao debate que envolve o evento, foi impossível aos 

organizadores cumprir o cronograma previsto, razão pela qual, houve necessidade de desdobramentos 

dos painéis em sessões paralelas, impossibilitando, assim, a nossa presença em todos os temas 

previstos, o que, desde já, enseja a necessidade do envio de um quantitativo maior de técnicos a tais 

eventos de forma a que todos os painéis propostos possam contar com participantes do TCMRJ, em que 

pesem tais fatos, juntamos ao presente relatório um sumário dos temas aos quais a nossa presença foi 

impossibilitada, a saber: Modernização dos Tribunais de Contas e Portaria 163/01. 

10.1.1.3. INFORME SOCIAL  
 

Neste painel, apresentado pelo Dr. Edson Ronaldo Nascimento da STN, foi discutido o 

estágio atual do site Brasil Transparente, notadamente a questão do Informe de Controle Social, nos 

moldes do previsto nos Arts. 48 e 49 da LRF, sendo os seguintes os principais aspectos debatidos: 
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! Apresentação do comparativo Informe de Controle Social com os Relatórios Resumido 
da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, com o intuito de esclarecer a respeito da 
confecção do referido informe baseado nas informações contidas nos supracitados 
relatórios; 

! Foi sugerido que os TC seguissem um padrão, para fins de comparabilidade, resultando 
num único tipo de Informe, o que facilitará o seu entendimento pela população, 

! Foram sugeridas formas de incentivar a participação popular (audiências, orçamento 
participativo, etc.); 

! Os TC’s, em sua maioria ainda não disponibilizaram os informes de controle social, seja 
por dificuldade em receber os dados informatizados, seja pela existência de erros no 
preenchimento; o que levou a somente 02 TC apresentarem até a data do evento os 
informes, são eles o TCMRJ e o TC-DF. 

! Foi apresentada também a preocupação de certos Tribunais sobre a validação dos 
dados, sendo contra argumentado pela STN que informar não é validar, tendo sido 
pacificado que caberia uma ressalva quando o apresentado no Informe ainda não 
tivesse sido aprovado pelos Plenários dos TCs. Neste ponto, ressalte-se que o TCMRJ 
já adotou tal procedimento. 

! Ocorreu ainda debate sobre as características do acesso à Internet tendo em vista que 
ele ainda é  elitizado, não podendo ser considerado como “ampla divulgação”; 

! Outras questões ficaram ainda pendentes carecendo de maiores discussões, tais como: 
denominação para conceitos diferentes (ativos e inativos x pessoal); apuração do 
Resultado constante do item 5 (Total) do Informe de Controle Social; apuração do 
Resultado sem juros e encargos, constante do item 3, já que os juros e encargos 
estariam inclusos em outras despesas. Tais pontos serão objeto de discussões nos 
próximos encontros.  

10.1.1.4. DISCUSSÃO SOBRE AS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
 

O Dr. Antonio Ramos Machado apresentou, neste tópico, o resultado consolidado dos 

questionários enviados aos diversos TC’s participantes do evento (Anexo II), abrangendo questões 

relativas aos prazos e ao cumprimento das disposições legais no que tange as transferências 

voluntárias, bem como a disponibilidade das informações sobre Receitas e Despesas públicas em meio 

eletrônico.  

Cabe ressaltar que somente 06 Tribunais, entre eles o TCMRJ, responderam as questões 

propostas, tendo sido os pontos mais importantes apresentados: 

! Estabeleceu-se que o disposto na EC 29, no que tange ao percentual mínimo aplicado 
na Área de Saúde será cobrado pelos TCs somente a partir de 2002; 

! Tendo em vista divergências entre os prazos para remessas dos diversos documentos 
que subsidiam a análise devida dos relatórios previstos na LRF, foi levantada a 
possibilidade de se criar um prazo padrão para ser respeitado por todas as entidades 
federadas, entretanto, tal solução esbarra nas mais diversas barreiras legais já que cada 
LOM, cada Constituição Estadual, estipula um prazo para o encaminhamento dos mais 
diversos documentos aos TC’s. Por outro lado, como argumentado por muitos, o Art. 57 
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da Lei 101/00 permite a utilização dos prazos previstos nas LOM e CE para a remessa 
das prestações de contas. 

! Foi informada ainda, a existência de projeto de lei em tramitação que tem por objeto 
tratar das questões relativas aos precatórios, bem como a operacionalização do controle 
das dívidas dos entes federados que será feita pelo BACEN por delegação do MF. 

10.1.1.5. PORTARIA Nº163/01 
 

A fim de garantir o acompanhamento das sugestões dos Tribunais de Contas, sobretudo as 

não acatadas, cerca de 35%, referentes à Portaria Interministerial nº163/01, foi constituído novo grupo 

de trabalho para proceder à avaliação pertinente, sob a coordenação da Dra. Patrícia Pagnussatti 

(TCE/RS) e-mail patrícia@tce.rs.gov.br, que recepcionará sugestões visando uma contra-proposta, 

contando ainda com a participação da Dra. Josefa Adineide de Almeida (TCE-BA) sendo a consolidação 

feita pelo Dr. Maurício Queiroz de Castro (TCE/SP), para encaminhamento à Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN e posterior agendamento de reunião naquela Secretaria. A discussão baseou-se da 

análise das Portarias 325 e 326 da STN que tratam  da padronização dos registros contábeis nos três 

níveis de governo no Brasil (Anexo III). 

10.1.1.6. PAINEL CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES DA LRF 
 

Neste painel foram discutidas, com vistas à uniformização do entendimento, algumas 

questões conceituais relativas à consolidação das contas das empresas estatais dependentes; controle 

interno; restos a pagar; definição de metas físicas e financeiras no PPA; inativos e limite de pessoal por 

Poder; conceito de serviços de terceiros; e processamento, julgamento e imputação de multas (Lei nº 

10.028/00). 

10.1.1.7. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DAS EMPRESAS ESTATAIS 
DEPENDENTES 

 
O Dr. Isaltino Alves da Cruz do STN apresentou o painel referente à discussão dos 

problemas enfrentados para a consolidação das contas da administração direta, indireta, empresas 

públicas dependentes, institutos de previdência, assim como da conceituação e enquadramento da 

estatal dependente nos relatórios da LRF e suas repercussões, o que, diga-se, é tarefa das mais 

complexas, já que o tipo de abordagem da empresas estatais dependentes é diferente da Administração 

Direta (ECONÔMICO X SOCIAL) e seu retorno (LUCROS X BENEFÍCIOS), seus “investidores” 

(ACIONISTAS X CIDADÃO) e sua continuidade (MORTAL X IMORTAL) também o são. 

Outra singularidade existente é decorrente do fato de que as Empresas Estatais 

Dependentes são em certos momentos ligadas ao setor público (quando recebem dotação orçamentária 

p.ex.) e em outros ao setor privado (quando prestam contas ao fisco), tal característica dificulta a 

consolidação das contas. Entretanto, a LRF, tratou as Empresas Estatais Dependentes dentro do status 

de AP dotando-as de responsabilidades e submissão aos limites criados. 
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O que é necessário fazer, no entendimento do palestrante, é a revisão dos princípios 

contábeis vigentes na Administração Direta e nas Empresas Estatais Dependentes (EED) para se chegar 

a um denominador comum, fazendo com que a diferença seja na entidade e não na contabilidade, 

devendo-se superar também alguns outros desafios existentes, a saber: coerência nas informações 

econômicas, coerência histórica, documentação e tempestividade, já que as EED, hoje, servem a dois 

senhores a Lei 6404 e a Lei 4320. 

 No âmbito da discussão acerca das empresas estatais dependentes, foi também formado 

grupo de trabalho específico, coordenado pelo Dr. Luiz Genédio Jorge (TC-DF), e-mail 

genedio@tc.df.gov.br, para a recepção das contribuições de todos a respeito das dificuldades 

constatadas na consolidação dessas empresas, visando ao equacionamento da questão. 

 

10.1.1.8. CONTROLE INTERNO 
 

No que tange ao controle interno, foi também proposta a criação de um grupo, sob a 

coordenação do Dr. Inaldo da Paixão Santos Araújo (TCE/BA), devendo ser utilizado o Fórum Eletrônico 

do BNDES para o intercâmbio de sugestões acerca de uma proposta de instituição de sistema de 

controle interno, com vistas à discussão no próximo Encontro, bem como foi apresentada minuta de 

projeto de lei (Anexo IV), a ser levada a todos os entes federados que não possuem controle interno, 

visando à criação do mesmo. 

Este tema, embora de interesse para os TCs de uma forma geral, carece de maiores 

comentários, tendo em vista que o Município do Rio de Janeiro, desde 1993, dispõe de um órgão de 

controle interno através da Controladoria Geral do Município – CGM. 

10.1.1.9. RESTOS A PAGAR 
 

O painel apresentado pelo Dr. Carlos Maurício Cabral Figueiredo (TCE/PE) calcou-se na 

regulamentação dos Restos da Pagar em 2002 e nos últimos quadrimestres do último ano de mandato, 

tendo sido o principal ponto da palestra o fato de que antes da LRF deveria haver Saldo Orçamentário no 

encerramento do exercício, porém, após a lei, o que deve existir é saldo financeiro suficiente para o 

pagamento do RP (Art 42 da LC 101/00).  

No exemplo apresentado, foi utilizado o caso de um governante, que no último ano de seu 

mandato, queira celebrar um contrato qualquer em 31/10/XX, portanto “dentro dos últimos 2 

quadrimestres de seu mandato” o que significa que para que tal contrato possa estar dentro do previsto 

no Art. 42  da LC 101/00, o saldo da disponibilidade de caixa em 31/10/XX + as Receitas Previstas até 

31/12/XX devem ser superiores aos encargos e despesas compromissadas a pagar até 31/12/XX. 

Ressalte-se que poderá haver saldo em caixa, entretanto este poderá ser insuficiente para o pagamento 

da despesa. 
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Algumas questões ficaram ainda pendentes e deverão ser objetos de discussões nos 

próximos encontros tais como: 

! Contratos plurianuais - haverá necessidade de saldo total ou apenas da parcela do 
período?  

! Precatórios - questionamento quanto à segurança da informação quando obtida via 
município; 

! Concordância do não cancelamento dos Restos a Pagar;  

! Discussão acerca da aplicação do art. 42 a todos os Chefes de Poder, Ministério Público 
e dirigentes de órgãos públicos. Proporcionalidade para períodos mandatos inferiores 
aos 04 anos? 

10.1.1.10. PPA – DEFINIÇÃO DE METAS FÍSICAS E 
FINANCEIRAS NO PPA 

 
O Dr. Ariel Garces Pares (SPI/MP) teceu algumas considerações sobre a Elaboração do 

Plano Plurianual (PPA) e a estipulação de metas físicas e financeiras, a saber: 

! Princípios básicos: Todas as ações finalísticas devem ser estruturadas em programas, 
cada um com um gerente. Programas de acordo com as orientações estratégicas e a 
previsão de recursos, com estímulos à descentralização e parcerias, sendo avaliados 
anualmente.  

! O que se busca: Administração orientada para resultados? Programas definidos a cada 
PPA, de forma dinâmica, com objetivos definidos e quantificado por indicadores e com 
ações definidas, para cada ação um único produto e unidade de medida com uma rígida 
separação entre ações de caráter contínuo e temporário, cada ação do PPA 
corresponde outra idêntica no Orçamento. 

! Definição das Metas Físicos-Financeiras: O valor será por cada ação, apresentado de 
forma acumulada 4 anos, sendo considerado esse um limite para o gasto por quatro 
anos, o valor remanescente, de cada ação, ao longo da sua execução é obtido mediante 
a contabilização, ou do executado financeiramente no ano encerrado, ou do valor da lei 
do orçamento vigente mais seus créditos. Em caso de projeto, quando o produto final for 
indivisível fica consignado o percentual do projeto que se pretende executar ao longo 
dos 4 anos. 

! As ações devem ser todas regionalizadas, podendo a meta física ser classificada na 
região total quando a localização do benefício não puder ser previamente identificada. 

! O programa é o modo de ligação do orçamento com a realidade, no PPA pode-se alocar 
por programa e não por unidade, nessa alocação podemos ver o futuro e não o passado 
e com os indicadores podemos avaliar o programa. 

! Necessidade de se superar a incapacidade cultural dos administradores de projetarem o 
orçamento por 04 anos; 

! O PPA não está aberto nos seus quatro anos, pois, do contrário seria um pluriorçamento, 
o que não era intenção do governo, o valor anual deverá estar na LOA promulgada a 
cada ano; 
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10.1.1.11. DESPESAS COM PESSOAL (ART. 18 E 72) 
 

Inativos e Limites de Pessoal por Poder, painel apresentado pelo Dr. Delúbio Gomes 

Pereira da Silva  (MPAS) e Dr. Hélio Pinto Ribeiro de Carvalho Júnior (MPAS). 

Foram os seguintes os principais pontos do referido painel: 

! A LRF divide a responsabilidade por poderes, logo o gasto com inativos tem que ser 
divido proporcionalmente pelos três poderes. 

! Contribuição patronal e/ou fundo de pensão deverá ser descontada das Despesas de 
Pessoal para fins do Art. 18 da LC 101/00. 

A palestra foi prejudicada pelo atraso no cronograma que colidiram com compromissos dos 

palestrantes, tendo sido uma mera apresentação dos fatos. 

10.1.1.12. SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Algumas questões polêmicas, a exemplo do próprio conceito de serviços de terceiros, 

principalmente no que se refere ao cômputo das despesas com vale-transporte, vale-refeição e auxílio-

creche, não ensejaram uniformização de entendimento, sendo sugerida a inclusão deste tema no Fórum 

do BNDES, para estimular o debate, visando à retomada da discussão no próximo Encontro dos 

Tribunais de Contas.  

Apresentamos a seguir algumas conclusões e questões surgidas no debate: 

! Conceito pela Lei: objeto contratual é o serviço em si, a atividade-meio, sem previsão no 
Quadro de Pessoal, a clara especificação do objeto da contratação é essencial para a 
definição de sua natureza. 

! A diferenciação entre o Artigo 18 (Despesa de Pessoal) e o Art. 72 (Terceirização), 
serviços de natureza distinta; 

! Congelamento da Despesa até 2003 (3º exercício subseqüente), conforme se conclui do 
Art. 72 LC 101/00; 

! Deverá ser contabilizado pela fatura cheia (valor do contato), no caso da terceirização.  

! Os Arts. 15 e 16 da LRF e sua aplicabilidade no caso; se não há planejamento do 
aumento da Despesa (Art 16) e ela é efetuada, existe a sanção; porém se há 
planejamento, porém a contratação extrapolou o previsto não há punição, o que fazer? 

! Solicitação de parecer a SRH do Ministério do Planejamento sobre a  natureza 
remuneratória, se dependeria de lei local ou não, discussão sobre o parecer do Dr. 
Luciano Ferraz (TCE-MG) CLT – natureza remuneratória (decisão do TST) e estatutário 
– caráter indenizatório (decisão do STF).  

! Discussão acerca da terminologia: terceirização de mão-de-obra ou terceirização de 
serviço; 
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10.1.1.13. COMO PROCESSAR, JULGAR E IMPUTAR MULTAS (LEI 
Nº 10.028/2000) 

 
Palestra proferida pelo Dr. Luís Mário Vieira (TCM/CE) a respeito das questões da multas 

previstas na Lei 10.028/00; 

O palestrante iniciou seu texto destacando que a supracitada Lei em nada acrescentou ao 

Art 71 VIII da CF no que tange a competência dos TCs, artigo abaixo reproduzido: 

Art. 71, § 3º, da Constituição Federal: 
“As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de título executivo”. 

Sendo o cerne da questão o caráter executivo (extrajudicial) ou judicial das sanções, as 

imputações de débitos e multas pelos Tribunais de Contas, títulos executivos extrajudiciais, resultantes 

de uma sentença condenatória proferida num processo administrativo são passíveis de apelação a nível 

judicial, nas palavras do Ministro Aposentado do STF, Dr. Célio Borja:  
“O Tribunal, quando decide relativamente à responsabilidade de 
certo agente por determinada importância, autoriza o Ministério 
Público, ou quem de direito, com base na sua decisão, a exigir 
judicialmente o crédito do ente público. Há, portanto, que fazer este 
paralelo entre a sentença judicial e, vamos chamar assim, a sentença 
do Tribunal de Contas, com relação a sua força executória”.(Célio 
Borja, Min. Aposentado do STF, em palestra no XIX Congresso de 
Tribunais de Contas). 

Aí reside o principal problema, a força da decisão dos TCs, o Poder Judiciário, embora não 

possa entrar no mérito da decisão do TC pode impedir a sua execução. Embargos à execução fundada 

em título extrajudicial estão previstos no CPC: 

“Quando a execução se fundar em título extrajudicial, o devedor poderá alegar, em 

embargos, além das matérias previstas no art. 741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como 

defesa no processo de conhecimento”.(art. 745 do CPC) 

A título de exemplificação das dificuldades encontradas o expositor apresentou Tabela 

comparativa da evolução das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará e o 

recolhimento efetuado (Em R$): 

 

 

1998 1999 2000 Discriminação 
Aplicação Recolhimento Aplicação Recolhimento Aplicação Recolhimento 

Débitos 4.774.594 110.940 13.670.017 54.002 16.388.216 54.798 
Multas 406.563 26.443 1.910.761 1.016.669 3.619.229 108.960 
Total 5.181.157 137.383 15.580.778 1.070.671 20.007.445 163.758 

Percentual 2,6% 6,8% 0,8% 
FONTE: Secretaria do TCM – Ceará     
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No que diz respeito às multas dos Tribunais de Contas, somente emenda constitucional 

poderá dar o caráter judicial às decisões e sanções das colendas cortes de contas. Informamos ainda, 

que tramita no Congresso Nacional a PEC 34/00 que trata do assunto. 

10.1.1.14. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
 

Palestra paralela na qual nossa presença foi impossível e da qual conseguimos um resumo 

com os principais pontos: 

Foi proposto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a elaboração de um 

projeto nacional de modernização para todos os TC com a utilização de parte dos recursos do Programa 

de Modernização do Poder Executivo Federal, financiado pelo BID, para a primeira fase, que 

compreenderia: 

! Uma pesquisa individualizada em cada TC (levantamento in loco), a ser realizada por 
uma entidade especializada em pesquisa; 

! A elaboração de um Termo de Referência para contratação (minuta em discussão);  

! A formação de uma comissão técnica dos TC para trabalhar junto à Universidade e ao 
Ministério do Planejamento; 

! Um levantamento das necessidades dos TC com consolidação sendo feia pela equipe 
responsável; 

! Apresentação de um Workshop para discussão do mapeamento e o conseqüente 
desenho final do Projeto de Modernização;  

Foi divulgada também a reunião dos Presidentes dos TC com representantes do Ministério 

do Planejamento, ATRICON, Instituto Ruy Barbosa, CCTCB e ABRACCON, no BNDES no dia  24/09/01. 

10.1.1.15. PAINEL TREINAMENTO 
 

Foi apresentada, pela Dra. Selene P. Peres Nunes, a proposta do Governo Federal para 

apoiar os Tribunais de Contas, consubstanciada na implementação de dois programas de treinamento.  

10.1.2. Seminário sobre a EC 29 
O Assessor da 7ª IGE, Cícero dos Santos Silva e a Assistente da CAD, Marta Varela Silva 

participaram do Seminário sobre a Operacionalização da Emenda Constitucional nº 29, realizado em 

Brasília no período de 19 a 21 de setembro deste ano. 

O evento tinha os seguintes objetivos: 

! Identificar parâmetros e critérios referentes à aplicação e operacionalização da Emenda 
Constitucional n º 29; 

! Elaborar proposições como subsídios à definição de diretrizes gerais norteadoras da 
operacionalização da Emenda Constitucional n º 29. 
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Participaram do evento, Técnicos dos Tribunais de Contas do Brasil, Técnicos do Tribunal 

de Contas da União, Representantes do Ministério da Saúde, Representantes do Ministério Público 

Federal, Representantes do Conselho Nacional de Saúde, Representantes do Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, Representantes do Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde – CONASEMS, Representantes das Comissões de Seguridade Social da Câmara e 

Assuntos Sociais do Senado, Representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas – 

ATRICON e Especialistas na temática do financiamento da saúde, num total de 100 participantes. 

Basicamente foi esse o Programa do Seminário: 

19 de setembro de 2001 13h às 14h 
Credenciamento 
14h às 14h45 
Abertura 
% A importância da Emenda Constitucional nº 29 no 

financiamento da saúde 
Barjas Negri 
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde 

14h45 às 15h45 
Exposição 
% Operacionalização da Emenda Constitucional nº 29: questões 

para sua aplicação 
José Roberto Afonso 
Economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social/ BNDES 

15h45 às 16h 
Intervalo 
16h às 16h30 
Debates 
16h30 às 17h 
Orientações do Trabalho nos Grupos Temáticos 

20 de setembro de 2001 
 
 

9h às 12h 
Trabalhos nos Grupos Temáticos 
12h  às 14h 

Almoço 

14h às 17h 
Trabalhos nos Grupos Temáticos 
Elaboração dos relatórios dos grupos 

21 de setembro de 2001 9h às 12h 
Plenária 
Apresentação dos relatórios dos grupos e debates. 

 12h às 14h 
Almoço 

 14h às 17h 
Plenária 
Apresentação dos relatórios dos grupos e debates. 

 17h às 17h30 
Encerramento 

 
Foram esse os temas discutidos nos grupos temáticos: 
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10.1.2.1. GRUPO 1 – ASPECTOS CONCEITUAIS DE “AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE”  

! principais critérios para a definição do conceito de saúde (Constituição Federal; Lei 
Orgânica da Saúde; Constituições Estaduais e Códigos Estaduais de Saúde; Códigos 
Municipais de Saúde, etc.) 

! indicação das despesas que integram as “ações e serviços públicos em saúde”; 

! indicação das despesas que não integram as “ações e serviços públicos em saúde”; 

10.1.2.2. GRUPO 2 - COMPOSIÇÃO DA BASE VINCULÁVEL E CÁLCULO 
DO MONTANTE A SER APLICADO   

! definição das receitas a serem vinculadas dos entes federativos;  

! aplicação da União - conceito de “valor apurado no ano anterior”;  

! definição do índice de variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB a ser adotado 
para o cálculo dos montantes referentes aos anos de 2001 a 2004;  

10.1.2.3. GRUPO 3 - FORMAS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA EC 29 

! operacionalização do Fundo de Saúde para aplicação dos recursos; 

! ordenador das contas do Fundo de Saúde   

! administração orçamentária, financeira e contábil dos recursos; 

! viabilização do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde;  

! elaboração dos Planos de Saúde; Relatórios de Gestão; Demonstrativos do Fundo de 
Saúde; Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal; 

! prestação de contas trimestral: audiência pública; 

! papel dos componentes do Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

! condições para o Conselho de Saúde se viabilizar como controlador do uso dos 
recursos; 

10.1.2.4. GRUPO 4 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E O 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE. 

! Compensação financeira para despesas obrigatórias continuadas; 

! Limitação de empenhos; 

! Implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS e Programa de 
Saúde da Família - PSF; 

! Corte de Transferências voluntárias para o setor saúde; 
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10.1.3. Palestra “Teorias e Evidências na distribuição dos Serviços Públicos” 
A Assistente da CAD, Marta Varela Silva participou, em 20/08/2001, da palestra “Teorias e 

Evidências na distribuição dos Serviços Públicos”, organizada pela Controladoria Geral do Município, 

tendo como palestrante o Sr. Alfredo Meneghetti Neto. 

A palestra se baseou no estudo do resultado de pesquisas orientadas no Departamento de 

pesquisas da PUC, pesquisas estas que tiveram como cenário a cidade de Porto Alegre. Foram 

utilizadas as seguintes pesquisas: 

! 1992 – pesquisa sobre a distribuição da iluminação pública pelos bairros, relacionando 
renda x iluminação pública, constatando-se que há maior oferta de iluminação pública 
nos bairros onde a renda é maior; 

! 1993 (Bueno) – pesquisa sobre a oferta de delegacias de polícia e brigada militar. Os 
bairros mais ricos dispunham de maior oferta de delegacias; 

! 1994 (Macedo) – distribuição de áreas verdes – havia uma maior oferta de áreas verdes 
para a população de menor renda, entretanto nos bairros de renda mais alta, a 
manutenção era de melhor qualidade, levando-se em conta também que era mais fácil 
manter uma área menor, já que as áreas maiores são mais trabalhosas para efetuar sua 
manutenção; 

! 1998 – oferta de abastecimento de água – quanto maior a renda per capita, maior o 
investimento per capita; 

! Foi utilizado ainda, um estudo feito na cidade de Ancara, na Turquia, sobre distribuição 
de área verde e constatou-se que bairros de renda mais baixa eram mais exigentes em 
termos de melhorias nos parques, uma vez que não dispunham de renda para gastar 
com diversão. 

Estas pesquisas revelavam que bairros mais ricos detêm mais serviços,.melhor oferta de 

manutenção e melhor padrão de atendimento. 

Conforme o palestrante, existe possibilidade de se alterar este quadro:, fazendo uso do 

“governo vicinal” e/ou do “orçamento participativo”. 

GOVERNO VICINAL, segundo o Prof. Carlos Matos (chileno), é a forma eficiente de 

administrar o orçamento $ estrutura de governo maior que Condomínio e menor que a Prefeitura, 

utilizando estruturas já existentes, atendendo a localidades.. Seria um governo que administraria quatro 

ou cinco bairros, composto por quatro ou cinco membros. Seria o “governo-vizinho”. 

Abordou-se ainda, algumas críticas efetuadas ao Orçamento participativo, a saber: se por 

um lado seria positivo o aumento de instâncias decisivas, por outro lado, diminuirá o poder que decorre 

do voto, poderá haver distância das informações oficiais, os recursos para o orçamento participativo são 

limitados, existe dificuldade na participação de jovens e da classe média no Op e de acordo com alguns, 

emperra o P. Executivo. 

O palestrante esclareceu ainda: 
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! enquanto em outras áreas a pesquisa é permanente, a pesquisa de “como se governa” 
estagnou, governando-se hoje em dia, como há mil anos atrás; 

! a área tributária, essa sim, é sempre objeto de pesquisa; 

! foi utilizada a variável econômica “renda per capita” no estudo, devido à facilidade de 
pesquisa; 

 

10.1.4. Curso Atuária para não atuários 
Servidores da 5ª IGE (Paulo Sérgio C. da Costa, Inspetor Setorial, Jorge Lupércio Ligeiro, 

Inspetor Setorial e Sueli Rocha da Silva, Assessor) e da CAD (José Luiz Detsi de Brito e Airton Mendes 

Rebello) participaram do Seminário ATUÁRIA PARA NÃO ATUÁRIOS, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Contadores – IBRACON, no dia 09 de agosto de 2001. 
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11. Conclusões 

 
Neste Relatório, Vossas Excelências puderam constatar os mecanismos de que dispõe esta 

Corte de Contas com o fito de tornar transparentes as atividades de controle das contas públicas. 

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

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

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

como objetivo levar conhecimento do cidadão dados orçamentários da União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal. 

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

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

de Responsabilidade Fiscal, esta Corte vem desenvolvendo novas formas de controle dos gastos 

públicos, revelando a constante preocupação em aperfeiçoar o Controle Externo em nosso Município.  

Além disso, este Tribunal de Contas se fez representar no Encontro dos Tribunais de 

Contas em Salvador, em que estiveram presentes Conselheiros e Técnicos de diversos Tribunais de 

Contas, debatendo, principalmente, questões ligadas à melhoria do sistema de controle da gestão 

pública. 

 


