
• TR/8UNAL DE CONTAS .

~ ~C RJ SCE/3a. Inspetoria Geral de Controle Externo -- \~'I ""~",. L_4~lOJ (G~-=r ~N __ ·t

. O~l11··J~'3m- \
Alo 'I ' ---a-. $---.- ....- .

Memorandonº06/2010 15/04/2010 RuMd\

DE: InspetoraGeralda3ª IGE
PARA:Coordenadorda CAD
ASSUNTO:Informaçõessobre2010comimpactonascontasde Governo- 3ª IGE

Em atendimento ao solicitado através do Memorando nQ 005/2011, de
10/02/2011 expedido pelo Coordenador da OAD acerca da obtenção de informações
sobre 2010 com impacto nas Contas de Governo - 3ª IGE, temos a informar:

Item 1 - Informações sobre a ocorrência ou não de contratação
classificável como parceria público-privada, nos termos da Lei nº 11.079/2004.
Em caso positivo, poderia informar, ainda, o número do processo;

Não identificado.

Item 2 - Detecção de prejuízo ao erário e de outras irregularidades
graves em contratos, convênios, sistema descentralizado de pagamento etc.
Em caso positivo, poderia informar, ainda, o número do processo, objeto, a
descrição da irregularidade e o valor;

Os casos identificados foram encaminhados à CAD (Despesas sem prévio
empenho), através dos próprios processos, com o intuito de efetuar as anotações na
prestação de contas dos Ordenadores de Despesas. A título de exemplo, citamos o
processo TCMRJ nQ 40/6901/2010 - Termo de Ajuste de Contas nQ 281/2010
firmado entre a SMAS e Unicenter Industria e Comércio Uda., cujo objeto é o
ressarcimento de despesas relativa ao período de março a julho/201 O.

08S: Em andamento, ,nesta data, Verificação in loco referente ao Convênio nQ

183/2009 (processo nQ 040/000780/2010) e seus aditivos, firmado entre o Município
do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), e
a Casa Espírita Tesloo, que tem por objeto a complementação e otimização das
ações de proteção básica e especial no âmbito da 10ª Coordenadoria de Assistência
Social - 10ª CAS, cujo prazo é de 04/12/2009 'a 03/12/2011, sendo o valor
contratado de R$ 9.509.134,24. Na análise preliminar a Comissão detectou diversos
indícios de irregularidades envolvendo superfaturamento de gêneros alimenHcios e
produtos de limpeza e higiene, atestação de notas fiscais, recibos de pagamento a
autônomos (RPA), guias de recolhimento das contribuições previdenciária,
trabalhistas e tributárias, entre outros~

Item 3- Necessidades identificadas, em suas visitas à área educacional
e em, outras, como as relacionadas à infra-estrutura, pessoal etc. Em caso
positivo, poderia informar, ainda, o número do processo;



Segundo informações obtidas do Programa de Visitas às Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino com turmas do, 6º ao -gº ano temos a ressaltar as
seguintes informações: I

3.1) Quanto à situação estrutural das escolas foram detectadas 10,2% em
condição precária, 11,7% razoável com risco, 40,5% razoável, 33,85% em condição

. boa e 3,5% em obras. -
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3.2) Quanto à infra-estrutura das quadras esportivas existentes foram
verificados que, 22,5% estavam em condições precárias de uso, 3,7% razoáveis
com risco, 15,6% razoáveis e 58,1% em condições boas.
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É preciso ressaltar que, apesar do alerta efetuado \Jelo TCMRJ, na relalól io
referente ao Programa' de Visita - exercício 2009 (40/1983/09), sobre a dificuldade
das escolas em promoverem a ma~utenção das quadras, tanto no sentido de
recuperar espaços e/ou equipamentos quebrados quanto na compra de novos
equipamentos, as diretoras das unidades visitadas no exercício de 2010, ratificaram
que esta situação permaneceu inalterada, o que pode ter refletido no aumento do
percentual das quadras em condições precárias (19,3 para 22,5%). O nível de
quadras consideradas em estado precário de uso pelos técnicos do Tribunal vem
aumentando desde 2008.

3.3) Existência e utilização dos latroratórios de informática:

Foram instalados laboratórios de informática: em 75,8% das escolas. Porém,
em 10,2% das escolas visitadas estes laboratórios não tinham acesso a Internet.

, Todavia, o número de alunos que se utilizam deste laboratório é muito baixo,
apenas .16% do total, 61,2% não fazem uso deste equipamento e em 24% as
escolas não tinha laboratório. Tal número pode denotar a ausência de uma política
mais consistente do uso destes laboratórios. '

3.4) - Carência de Merendeira, Agente Educador e Agentes Administrativo.

O número absoluto encontrado que seria necessário para atender a-carência
de m~rendeiras foi de 89/100 pr<?fissionais.
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Ainda, sobre a questão do agente educador, outro dado importante a ser
conside rado é que nas escolas onde o quantitativo destes profissionais estava de
acordC?com o estabelecido na Portaria Conjunta E/DGE/E-DAD nO.01, 79,49% das
direções das unidades afirmaram que estes quantitativos. não atenderiam as
necessidades das escolas. Diante deste percentual, deve ser verificado se os limites
estabelecidos pela mencionada Portaria devem ser alterados, a fim de efetivamente
atenderem as necessidades das unidades.

Outra carência bastante sentida nas escolas é dos servidores da área
administrativa que trabalham nas secretarias das unidades. Nas unidades visitadas,
72,82% dos diretores afirmaram que o número de agentes administrativos lotados
nas escolas são insuficiente~ para as necessidades que se fazem presente no dia-a
dia. No gráfico a seguir veremos as informações prestadas por Coordenadoria.
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É importante salientq.rque, a carência destes profissionais - agente educador
e servidores da área administrativa, imputam a direção da unidade
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responsabilidades que deveriam ser supridas por estes pf:ofissi-eflais,fazendo com
que estas percam mais tempo com funções burocráticas do que com a gestão

'escolar. .

3.5) Disciplinas sem aula.

A 3ª. Inspetoria Geral, ao' xealizar o programa de Visita - exercício 2008,
apontou que em 56,3% das unidades escolares de 2º. Segmento possuía algum tipo
de disciplina sem tempo' de aula. No exercício de 2009, este percentual foi de
59,57%, ou seja, 6,27%' maior. No exercício de 2010, houve uma retração
alcançando o percentual de 54,87%.

Procurou-se .quantificar a carência destes profissionais, adotando como
critério a quantidade de tempos sem aula. de cada disciplina, conforme gráfico
abaixo.
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Os maiores percentuais de carência foram encontrados nas disciplinas:
Português (10,26%), Artes (22,05%), Língua Estrangeira (29,23%) e Centro de
Estudos (13,33%).

Verificou-se, tambéni que em 98% das escolas visitadas existiam professores
com dupla regência.

Item 4 - Fornecer, ainda, sobre as visitas à área educacional,
4.1 - dados sobre a prática d~ disciplina curricular de educação física e

sobre o papel das Vilas Olímpica,s, da Cidade das Crianças e de outras
unidades da Secretaria de Esporte e Lazer nesta prática e no Sistema
Municipal de Ensino em 2010; "

Não verificado.
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4.2 - outras informações sobre o IjItendimento complementar oferecido
'nas Vilas Olímpicas, na Cidade das Crianças e em outras unidades da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

Não verificado.

Item 5 - Termos considerados comenquadramento orçamentário
incorreto:

Convênios da rede SUAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) cujas
despesas têm sido' enquadradas no Código de Despesa 3.3.90.39 em vez de
3.3.50.43. A título de exemplo, citamos o processo TGMRJ nº 40/4976/2010 
Convênio nº 247/2010 firmado entre a SMAS e Mitra Arquiepiscopal do Rio de
Janeiro, cujo objeto é o atendimento sócio assistencial a 20 cidadãos em estado de
abandono.

08S: Convênios da Rede SUAS/2010 - processos administrativos de
08/00à.177/2010 a 08/000.229/2010

Item 6 -Demais fatos relevantes relativos ao Exercício de 2010. Em caso
positivo, poderia informar, ainda, o número do process,!:

Processos TCMRJ nºs 40/4150/2010 e 40/5315/2010 (apenso) - Relatórios de
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª IGE na SME, abrangendo o período de
julho/2009 a maio/2010 - Última Decisão em 13/09/2010 - Diligência - Em
tramitação nesta IGE.

Ocorrência: Convênios' que objetivam à assistência educacional para a
manutenção do atendimento a crianças matriculadas em creches da rede pública
municipal firmados entre a SME e ONGs (conforme quadro a seguir).

/'
Valor após tennos

N!!
Valor inicialmente

Entidade Convênios
%

contratado
%

aditivose%

apostilasAssociação Amiqas da Gente

15662%R$ 38.341.930,1265%R$ 23.238.036,8666%

Federação

deAssistência ,

Comunitária (FAC)

,5321%R$ 13.099.020,3322%R$ 8.031.192,1621%

Associação

Assistência
21

8%R$3.684.073,04 6%R$2.138.704,026%
Creche Comunitária (AACC)

Lions Clube do Rio de Janeiro

.
- Ilha do Governador

20
8%,R$ 4.185.791,747%R$ 2.498.525,547%

TOTAL

250100%R$ 59.310.815,23100%.R$ 35.906.458,58100%

Fonte: Relatório do FINCON de 05/07/2010

Conforme item 9.2 (Processo TCM 40/4150/201O), itens 4.1 e 4.2 (Processo
TCM 40/5315/201'0), foram identificadas impropriedades, cujas respostas não foram



consideradas satisfatórias. Trata~se de fatos relevantes, que podem sugerir
ocorrências de terceirizações impróprias, em que verdadeiras empresas são
transformadas em entidades sem fins lucrativos' ou ONGs.

Atenciosamente,

3ª IGE, 15/04/2011.
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Memorando N° 005/2011

Para: Sr. Diretor ela SCE

Da : Inspetora Geral da 4 Q IGE

ASSUNTO: Resposta ao Memorando nO006/2011 de 10/02/2011 (Informações sobre 2010
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com impacto nas Contas de Governo).

Senhor Diretor,

Em atendimento ao Memorando nO 006/2011, estamos encaminhando os fatos

relevantes que podem influenciar a análise da Prestação de Contas de Governo, pertinentes

ao exercício de 2010.

1. No exercício de 2010, não foram verificadas parcerias público-privadas, nos termos da

Lei nO11.079.

Cabe, porém, ressaltar que a SMSDC e a SMEL celebraram contratos de gestão com

organizações sociais, a partir de outubro de 2009, qualificadas nos termos da Lei

Municipal nO 5026/2009, para operacionalização, apoio e execução de atividades e

serviços ..

2. Não houve detecção de prejuízo ao erário e de outrás irregularidades graves, nos

instrumentos analisados por esta IGE, celebrados dentro do exercício de 2010.

3. Durante o ano de 2010, a 4Q IGE realizou visitas técnicas nas unidades de saúde de

atenção primária, bem como inspeções ordinárias e monitoramento de auditorias

operacionais. Os problemas identificados são desdobcados a seguir:

. MemoContasPrefeito20 1O.DOC
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3.1 Principais falhas 1 irregularidades identificadas nas Inspeções' Ordinárias e

monitoramento de auditorias operacionais.

a) Inspeção Ordinária realizada entre agosto e outubro/lO, envolvendo os contratos de

gestão das CAPs 3.1 e 5.3 (processo 4010488/11) - processo não votado em sessão

plenária, atualmente em tramitação na Procuradoria Especial.

• Falta de aplicação de R$ 20.437.822,02, em assistência farmacêutica básiça,

abrangendo os recursos que deveriam ser investidos pelos Governos Federal, Estadual

e Municipal, entre janeiro e agostollO, nos termos das Portari,as do Ministério da

Saúde nOs2.982/09 e 204/07;

• Renúncia de receita mensal de R$ 500.000,00, em decorrência da não adoção de

procedimentos definidos na Portaria do Ministério da Saúde nO 154/08, a fim de

cadastrar e credenciar as 25 equipes dos Núcleo,sde Apoio à Saúde da Família (NASF)

existentes nas APs 3.1 (4), 3.3 (9) e 5.3 (12), junto ao Ministério da Saúde,

inviabilizando os repasses federais através do Fundo Nacional de Saúde.

b) Inspeção Ordinária realizada em maiollO, envolvendo a prestação de serviços de

hemodiálise nos hospitais da rede municipal de saúde (processo 40/4285/10).

• Perda de receita ao Município de aproximadamente R$ 1.509.000,00, entre 2008 e

2009, pelo fato de a maioria das sessões de hemodiálise realizadas, no Hospital Souza

Aguiar em regime ambulatorial, não terem sido faturadas por meio de Autorização de

Procedimento de Alta Complexidade (APAC).'

c) Monitoramento de Auditord Operacional realizada em agostollO para verificar a

evolução das ações desenvolvidas pelo Programa de DST 1 AIDS da SMSDC'

(40/5602/10).

MemoContasPrefeito20 1O.DOC .
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• Execução de 30,20'70do total dos recursos federais repassados de 2003 até novembro

de 2009 CR$ 12.242.846,20), através do Fundo Nacional de Saúde, restando um saldo

não utilizado de R$ 8.545.256,88. Tal fato lev9u o Município a obter o pior,

desempenho entre as 26 capitais que receberam recursos do Plano de Ações e Metas.

3.2 Visitas técnicas nas unidades de saúde em 2010.

A 4Q IGE realizou 56 visitas técnicas em unidades básicas de saúde nas APs tO, 2.1,

2.2, 3.1, 3.2, 3.3,4.0, 5.1, 5.3. sendo identificadas,. principalmente, as seguintes ocorrências,

dentre outras:

• Existência de infiltrações, rachaduras ou mofo nas paredes ou tetos nas áreas.

internas em 27'70 das unidades;

•
Dificuldade de acesso de pessoas portadore:ts de deficiência física em 18'70 das

unidades;

• Arquivos de prontuário em mau estado de conservação em 60'70 das unidades;

• 35'70, em média, dos medicamentos constantes na relação dos almoxarifados/ .

encontravam-se com seus estoques zerados;

• 23'70 das unidades visitadas não possuem- sistema SIGMA para controle de

movimentação dos almoxarifados de farmácia, sendo o trabalho feito manualmente;

• Segundo resposta das unidades visitadas, 43% declararam que há carência de médicos

para atendimento nos consultórios.

Processos das Visitas Técnicas

40/0039/2010

40/0040/2010

40/1882/2010

40/2337/2010

MemoContasPrefeito20 1O .DOC

40/2573/2010

40/3472/2010

40/4584/2010

·40/5002/2010

40/5246/2010

./"

40/5552/2010

40/6132/2010
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Ordinária realizada na SMEL, envolvendo o exam~ de contratos de gestão

ce!ebrados com organizações sociais (40/0214/11) - processo 'não votado em sessão

plenária, atualmente em tramitação no Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando

Bueno Guimarães.

• Os quantitativos de atendi'mento às crianças e jovens definidos como meta para as

Vilas Olímpicas, nos contratos de gestão, em regra eram menores do que aqueles que já

vinham sendo praticados anteriormente à vigência destes instrumentos, não servindo

de incentivo ao aumento de produtividade das Vilas Olímpicas;

• Empenhos emitidos em valores insuficientes para cobertura das despesas relativas ao

exercício de 2010, conforme exame da execução financeira/orçamentária dos
,

- contratos de gestão verificados.

5. Não foram verificados termos com enquadramento orçamentário incorretos.

6. Não há outros fatos relevantes que possam influenciar a prestação de contas do

Préfeito.

Atenciosamente,

LUCI~PLECH
Inspetora Geral - 4 Q IGE
Matr. 40/900.800 - TCMRJ

MemoContasPrefeito20 1O.DOC
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SCE - sa Inspetoria Geral de Controle Externo

Memorando nO012/2011/Sa IGE

Do: Inspetor Geral da 5Q IGE

Ao: Sr. Diretor da SCE

Senhor Diretor,

Em 04/04/2011

-\...-- ..

-

Em atenção ao Memorando CAD - nO 007/2011, de 10/02/2011,

vimos informar que no exercício 2010 não foram detectados por esta

inspetoria, tendo por base os trabalhos realizados, fatos relevantes qu~
possam influenciar a análise da prestação de contas de gestão do Exmo. Sr.
Prefeito.

À consideração de V. 5 ,

5ecretari. de~mr()lwterJJ'Recebído errP) /{/ ( / /'
MareusGuerreiro de Sou n J "

Auxiliar de Controle r
Matrícula 40/901.4 1-

J :\DOCUMEN1\OUTROS\MEMO\Ano 2011 \0 12-CAD Prestação de Contas,DOC
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Memorando nO021/2011/53 IGE

Do: Inspetor Geral da 5Q IGE

. Ao: Sr. D'iretor da SCE

Senhor Diretor,

Em 03/05/2011

Complementando o Memorando nO 012/2011/5QIGE, que atendia a
solicitação da CAD através do Memorando CAD - nO007/2011, de 10/02/2011,

vimos informar que ainda não há decisãofinal no processo 040/001.658/2009,

que trata de questões relativas a Conversões de Licenças ,Especiais em Pecúnia
e que gerou recomendação do Ilustre Conselheiro José de Moraes Correia
Neto, Relator da Prestação de Contas, no item 53 do Voto nO 444/2009

(040/1075/2009), no sentido de que o Poder Executivo adotasse providências

para que fossem comprovados os pagamentos de dívidas relativas à casa
própria e de dívidas bancárias contraídas até 31/07/07, nos termos previstos

nos incisos 11 e 111do art. 1° do Decreto Municipal nO28.362/07.
O citado processo retornoud~ diligência 14/04/2011, encontrando-se

em tramitação nesta Corte d,eConta~

À consideração de V. SQ,

J:\DOCUMENT\OUTROS\MEMO\Ano 2011\021-CAD Prestação de Contas,DOC
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s: TCMRj 6a Inspetori.a Geral

Memo n° 13/2011

Da:-Inspetora Geral da 6° IGE

Ao: Sr.Coordenador da CAD

Senhor Coordenador,

Em resposta ao Memorando CAD n° 003/2011, vimos informar que, com. ,

relação a:

1. ocorrência ou não de contratação c1assificável como parceria público-

privada, noster"'\osda Lein° 11.079/2004. . _
R. Deu entrada nesta Corte de Contas o contrato s/n° de 26/11/2010, oriundo
da Concorrência 01/10, assinado entre a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP)e Concessionária Porto
Novo S.A. tendo por objeto a prestação de serviços visando a revitalização,
operação e manutenção da AEIU Portuária da Região Portuária do Rio de
Janeiro, pelo prazo de 15 anos, no valordeR$ 7.609.000.000,00fundamentado
no art. 23, Inciso I, da Lei 8.666/93.

ProcessosTCMRJ:040/452/2011 - Contrato da PPPe 040/4253/10 - Edital.

2. a detecção de prejuízos ao erário e de outras irregularidades graves em
contratos, convênios, sistema descentralizado de pagamento, etc ...

2.1 FUNDAÇÃO RIOZOO

2.1.1 Cont!ato 02/2010 - Vigilância e segurança armada 14/401.046/2008
(fragilidade detectada durante inspeção de ago/1 0- 40/5298/10)

A Diretoria Executiva da RIOZOO constatou. uma habitualidade nas faltas de
seguranças durante os meses de fevereiro a abril de 2010, deixando de suprir
diversos postos. Face a inércia da, contratada a Fundação providenciou a
rescisão unilateral do contrato1.

Em decorrência da rescisão, o serviço de vigilância passou a ser prestado pela
empresa Ponto Forte Segurança e Vigilância Ltda, no período compreendido
entre 1° e 18 de maio de 2010, fendo sido 'interrompido, sem que houvesse
formalização de contrato e pàgamento correspondente aos dias trabalhados.

Em 19 de maio de 2010, a empresa Best Vigilância e Segurança Ltda., segunda
colocada no PP n° OS/2009, iniciou a prestação dos 'serviços, sem cobertura
contratual, o que só ocorreu em 0,6de julho de 2010, por meio do contrato n°
013/2010, pelo prazo de nove meses.

1 com fulcro nos incisos VII e VIII do art. 78 da Lei n 8.666/1993.
J:\Memos\2011\ME13-11.doc
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A Assessoria Jurídica da RIOZOO emitiu parecer no sentido de reconhecer as
dívidas e autorizar a formalização de termos de ajuste de contas em favor das
empresas Best Vigilãncia e Segurança Uda, referente ao período de 19/05/2010
a 05/07/2010, no valor de R$ 138.982,92, e Ponto Forte Segurança e VigilânCia
Ltda, referente ao período de 01/05/2010 a 18/05/2010, no valor de R$58.490,20.

Foram identificadas as seguintes impropriedades:

a. desconsideração do prazo facultado à defesa prévia quando da resclsao unilateral do
contrato, em desacordo com o parágrafo 2°2 do artigo 87 da Lei
n° 8.666/1993 e alterações;

b. não-aplicação de multa por inadimplênciá contratual, desobedecendo ao
art. 5933e ao § 7°4do art. 595 c:;loRGCAF;

C. existência de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 1145do RGCAF;

d. não-formalização de contratos com as empresas Ponto Forte Segurança e Vigilãncia Ltda e
Best Vigilãncia e Segurança Ltda, em desacordo com o parágrafo únic06 do art. 60 da Lei n°
8.666/1993 e alterações.

2.1.2 Contrato 01/2008 - Manejo e manutenção de animais selvagens em
'cativeiro (fragilidade detectada durante inspeção de ago/1 0- 40/5298/10)

Este contrato foi acrescido em 2010 através do Termo

n° 08/201O. Neste foram constatadas as seguintes impropriedades:

Aditivo

a. funcionários trabalhando desviados da função para a qual foram contratados: Edvaldo
Correa Pinto - Almoxarifado; Erik Robert Cezar - Departamento Pessoal; lara Lima R. Pereira -. ( .
Area administrativa; Luiz Carlos de S. Oliveira - Protocolo; Itanael Santos Lima - Oficina de
Reparos; Patrícia Bordinhão dos Santos Barbosa - área administrativa; Maria Adriana Mendes
Macedo - Central de Relacionamento.

b. segundo os tratadores contratados, os mesmos estão sem reajuste salarial há vários anos e
sequer têm conhecirpento de qual sindicato os representa. Esta situação poderá gerar,
futuramente, um ônus trabalhista para a Fundação RIOZOO, com base na súmula 3317 do
TST.

2 As sanções previstas nos incisos I, 111e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente.- com a do inciso 11.
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

3 Ao adjudicatário ou contratado que d~ixar de cumprir as obrigações assumidas mediante proposta aceita ou
contrato, após esgotados os prazos concedidos, será imposta a multa de até 20 (vinte por cento) do valor
respectivo.

4 Na inobservãncia do disposto no parágrafo anterior, a autoridade contratante tomará as medidas indispensáveis à
rescisão administrativa do contrato e demais medidas acauteladoras do interesse públiGo.

5 É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. .
6 É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto

pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no

7 artigo 23, inciso 11,alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.
IV - o inadimplemento das obrigações trabalhístas, por parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomadór dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial.
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2.1.3 Contrato '039/2009 (fragilidade detectada durante inspeção de mar/lO-
40/2142/10) - valor do contrato R$290.923,00 .

Vêm sendo celebrados, desde 2007, vários contratos emergencials, com a
ef\1presa Cia. Das Delícias Ltda, com dispensa de licitação, para a prestação de'
serviço de fornecimento de ref~ições aos servidores: Contrato n° 17/07 (processo
TCMRJ n? 40/2365/07), Contrato n° 48/07 (processo TCMRJ n° 40/0307/08) e
Contrato n° 07108 (processo TCMRJ n° 4Q/2207/08). OS procedimentos Iicitatórios
iniciados pela jurisdicionada nãotive"ram conclusão, não' sendo apresentada
justificativa para tal ,nas diligências determinadas por este Tribunal. Segundo
informação inserido no processo ora analisado, foi mais uma vez aberto um
processo, n° 14/400.638/2009., com a finalida'de de se realizar a licitação para
este serviço.

'-- /

Após análise foi detectado que: .

a. na planilha de quantitati~os de refeições, constava uma quantidade de desjejuns e almoços
acima da média diária;

b. a prestação de garantia foi realizada após a assinatura do contrato, contrariando o artS68
da Lei n° 8.666/1993;

C. os fiscais responsáveis pelo contrato não realizam visitas à empresa contratada parei
verificação do controle,de qualidade no pré-preparo e preparo dos alimentos, bem como
não consta nos p'roc,essosde pagam'ento o controle efetuado pela RIOZOO das pessoas que
almoçam e tomam café d9 manhã no restaurante;

d. notas fiscais sem a data da atestação ou com menos de três atestaç(>es, contrariando o art.
7° do Decreto n° 25.938/2005;

e. a composição contratada não está apresentando, juntamente com o cardápio elaborado;
a análise da composição nutricional quanto ao valor energético total, macronutrientes, fibras,
e sódio; ,

f. ,há diversas impropriedades no fornecimento das refeições: não é realizada a conferência da
quantidade de cada preparação entregue à RIOZOO, de acordo com o porcionamento
previsto em relação ao número de refeições solicitadas; não estão sendo.servidos'no almoço
os complementos da entrada, nem sendo observado o determinado parC2a'composição e
freqüência da sobremesa, a emp(esa não disponibiliza as balanças eletrônicas previamente
contratadas;. não disponibiliza ci cópia do laudo de saúde ocupacional de seus
empregados; não apresenta a escala de serviço mensal dos seus funcionários~ especificando
todas as funções, com nome e respectivos horários de trabalho.

2.1.4 Em relação aos Bensmóveis:

A Fundação não vem atendençlo às normas emanadas da Resolução CGM
n° 841/08.

8 A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatário, poderá
ser e«igida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
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· Fragilidades detectados durante inspeção de r:nar/1O - 40/2142/10.

~ não-realização do inventário pela Comissão de Inventário Físico de Bens Móveis,
desobedecendo ao disposto no arf. 53 da Resolução CGM n° 841/2008;

~ bens imprestáveis ou obsoletos sem a respectiva baixa contábil, em desacordo com o art. 28
da Resolução CGM n° 841/2008.

2.1.5 Realização de Despesas sem prévio empenho identificados:
Processo Período

' TAC N°ContratoValorÓrgão FavorecidoN°

40/4916/10

2010012/1 O 138.982,92RIOZOOBestSegurança e Vigilância Ltda

40/4919/10

2010010/10 58.490,20RIOZOOPonto Forte Segurança e Vigilância

Ltda -40/5540/10
2010019/10039/09189.688,50RIOZOOPadre da PosseRestaurante Ltda

40/6971/10

2010032/10038/08171.111,86RIOZOOQuadran Rio Projeto e Construções

Ltda

2.2 COMLURB

2.2.1 Contrato 03/2010 - Operação do Sistema de Transferência de Resíduos
.sólidos no município - 40/737/2010 - Valor: R$ 17.448.818,40 (fragilidade
detectada durante inspeção de setl1 0- 40/6238/10)

Impropriedades:

~ redução do percentual do valor de multa contratual sem justificativa.

2.2.2 Realiza>=ãode Despesas sem prévio empenho identificados:
Processo PeríodoTAC N°ContratoValorÓrgãoFavorecidoN°

TMC Transporte e
40/2303/10

2010001/10042/091.654.955,69COMLURBMovimentações de
Cargas Ltda.

2.3 SMAC

2.3.1 Tomados de Conta Especíal ainda não conclusos pela atual gestão:

Auditoria operacional realizada em julho de 2007 (processo 40/6029/2007)
identificou impropriedades nos Contratos n° 077/2005 e 078/2005 celebrados
entre a SMAC e a empresa COHIDRO - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda,
tendo por objeto a s:oleta e análise de amostros e avaliação dos condições de
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qualidade das areias das praias da Cidade do Rio de Janeiro e coleta e análise
de água, visando o monitoramento, respectivamente. -

As Tomadas de contas foram determinadas em 30/06/2008 e até o presente
momento não há informações sobre sua possível çonclusão.

2.4 SMTR

2.4.1 Tomadas de Conta Especial qinda não conclusas pela atual gestão:

Na análise do C'ontrato n° 14/02 e de seus aditivos de n° 01/02 e n° 02/03
(processo principal n° 40/4252/2002) celebrados entre a extinta SMTUe Brasília
Empresa de Serviços Técnicos Ltda., a equipe identificou impropriedades
acerca da comprovação de despesa no montante de R$ 143.000,OOreferente
à prestação de serviços de locação de 15veículos.

A Tomada de contas foi determinada em 31/09/2008 e até o presente
momento não há informações sobre sua possível conclusão.

2.4.2 Protocolo de Intenções celebrado no ãmbito do Contrato n° 513/1994:

O protocolo, 40/5137/09, visou efetuar estudos para viabilizar investimentos a
serem feitos pela concessionária LAMSA na consecução de obras de
implantação de painéis divisórios e a recuperação da pavimentação da Linha
Vermelha, orçados no valor de R$ 251.697.906,16. Da análise do citado termo,
constatou-se a ausência de:

~ detalhamento do orçamento e sua memória de cálculo, para as obras de implantação de
painéis divisórios na Linha Amarela e nas zonas da Linha Vermelha que causam influência na
Linha Amarela, bem como para a óbra de recuperação da. pavimentação da Linha
Vermelha, nos trechos contíguos à Linha Amarela, com 6 km de extensão;

~ cópias das demonstrações financeiras periódicas da concessionária, conforme prevlsoo
existente no art. 23 da Lei n° 8.987/1995, que versa sobre o regime de concessão e permissão
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. .

Posteriormente, a jurisdicionada celebrou o 11° Termo Aditivo ao Contrato
n° 513/94, gerando o processo TCMRJ n° 40/.2890/2010, concretizando os
estudos efetuados através do citado protocolo. O 11° TA se encontra
sobrestado nesta IGE no aguardo do retorno de diligência do Protocolo:

Muito embora o Protocolo e o 11° Termo aditivd tenham sido celebrados em
2009, seus efeitos se farão sentir a partir de 2010.

2.4.3 Inspeção Ordinária ,efetuada em mar/201O - 40/2044/2010 ,

Durante a Inspeção foram reiteradas as recomendações,já efetuadas nas
inspeções realizadas nos exercícios de 2008 e 2009, a saber:

~ que, doravante, a ausência de determinação da SMTRà LÁMSA para que a ampliação do
período de controle do tempo de permanência dos veículos na fila do pedágio, de modo a

se obter uma amostra representativa do parãmetr? em tela;

9 Celebrado em 30/11/2009.
J:\Memos\2011\ME13-ll.doc



veículos com motorista e
I

~ que a SMTR busque especificar em termo propno a freqüência com que devem ser
efetua das as avaliações, dada a importância das mesmas frente ao cálculo da observância
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

~ que, doravante, a fiscalização da SMTRacompanhe os futuros trabalhos da LAMSA relativos:
ao tempo. de permanência em fila e ao volume de trânsito;' aos serviços de apoio ao usuário;
à qualidade das pistas de rolamento; de modo a corroborar a fidedignidade das
informações prestadas pela LAMSA;

~ no que se refere à.fiscalização como um todo a jurisdi~ionada deverá garantir uma atuação
mais presente com ÇJ E;missãoperiódica de relatórios de fiscalização, segundo o disposto nos
Decretos n° 20775 de 21/11/2001 e n° 20501 de 10/09/2001.

~ que seja remetida cópia do Plano de Ação e do seu cronograma de implantação,
contendo, no mínimo, os quesitos elencados anteriormente.

2.5 CET-RIO
I

2.5.1 Inspeção Ordinária efetuada no órgão em out/201 O - n° 40/6913/2010. -,
Durante a inspeção foi detectada fragilidade ocorrida no ãmbito do contrato
n° 20/08 celebrado entre a CET-RIO e o escritório de advocacia Pinho
Advogados Associados e Consultores Associados S/C para fins de prestação de
serviços advogados em área trabalhista. Neste foram detectadas
irregularidades quanto ao pagamento pelo acompanhamento de ações
trabalhistas cuja última movimentação no si te do Tribunal Regional do Trabalho
se reporta a 'período anterior ao da vigência do presente contrato.

Cabe ressaltar que a referida inspeção encontra-se tramitando nesta Corte de
. Contas com sugestão de diligência.

2:6 SMU

2.6.1 Contrato 15/09 - Objeto: locação de 14
combustível- Valor: R$171.864,00

(fragilidade detectada durante inspeção de ago/1 0- 40/5364/10)

Impropriedade: não constava no processo nenhum controle da quilometragem
percorrida pelos veículos mensalmente. Pode estar havendo dano ao erário,
uma vez que, se/não houver a utilização total da franquia mensal (3.300 Km por
veiculo) o valor não utilizado deverá ser abatido da fatura, conforme determin'a
o Parágrafo Único do artigo 13 do Decr~to n° 31.616/2009.

2.6.2 Contrato 12/09' -:- Objeto: serviço de limpeza, conservação e higiene
- Valor: R$ 546.312,00. (fragilidade detectada durante inspeção de ago/10 
40/5364/1 O)

Impropriedade:

~ falta de fornecimento de ferramentas (rodo e vassoura). equipamentos (enceradeira e/ou
aspirador.,de pó) e EPls (luvas e máscaras) pela contratada em desacordo com o Termo de
Referência.
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2.7.1 Contratos 02/08 e 03/2008 - Objeto: serviços de esterilizações gratl,Jitas de
animais domesticos - Programa Bicho-Rio - Valor: R$806.124,96 e R$ 1.008.000,00
respectivamente.

(fragilidade detee.tada durante inspeção demai/1 0- 40/3143/10)·

Impropriedades:

>- ausência de planilha contendo a memona de cálculo ou qualquer justificativa para
composição dos custos dos serviços constantes do Termo de Referência, em desacordo ao
disposto no inciso 11,parágrafo 20 doart. 70 c/c inciso 111,par.ágrafo único, do art. 26, da Lei na, '

8.666/1993 e altyrações.

>- não realização de pesquisa de preços entre 3 (três) empresas,' justificando a escolho da
contratada, em desacordo ao disposto no inciso 11,parágrafo único, do art. 26, da Lei n?
8.666/1993 e alterações;

2.7.2 Contrato 04/08 - Objeto: Prestação de serviços para atendimento ao
manejo de animais e apoio ao desempenho das atividades inerentes ao CEMEAS
- Valor: R$337.999,92

(fragilidade detectada durante inspeção de mai/10 - 40/3143/10)

Impropriedades:

>- ausência de planilha contendo a melllona de cálculo ou qualquer justificativa para
composição dos custos dos serviços constantes do Termo de Referência, em desacordo ao
disposto no iridso 11,pqrágrafo 2~do art. r c/c inciso 111,parágrafo único, do art. 26, da Lei na
8.666/1993 e alterações.

>- não realização de pesquisa d~ preços entre 3 (três) empresas, justificando a escolha da
contratada, em desacordo ao disposto no incisb 11,parágrafo único, 'do art. 26, da Lei na
8.666/1993 e alterações;

3. necessidades identificadas em visitas às unidades··ambientais e em outras
áreas.

R.Permanecem as fragilidades detectadas nas auditorias ambientois realizadas
no período de 2004/2010:

>- ausência de Plano de Manejo para, os Parques Naturais e Áreas de Proteção. Ambientál"
conforme disp~sto no art. 27 da Lei na 9.985/2000;

>- insuficiência de m~didas que visem a promover a regularização fundiária dos Parques
Naturais do Mendanha, de Grumari, da Freguesia, Darke de Mattos e Penhasco Dois Irmãos
contrariando o disposto no §1° do art. 11da Lei na9.985/2000.

>- ausência de delimitação visual, e demarcação física dos limites das unidades de
conservação;

>- medidas de manejo ambiental no entorno das unidades de conservação;
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~ implementação dos Conselhos Consultivos nos unidades;

~ implementação dos Conselhos Gestores nas APAS.

4. demais fatos relevantes relativos ao Exercíciç:>de 2010 ..

4.1 FUNDAÇÃO RIOZOO

4.1.1 Graves deficiências nos registros contábeis relaciqnados ao plantei o que
ocasiona distorções no Balanço Patrimonial da RIOZOO

Estasfragilidades foram apuradas na auditoria operacional realizada em 2009 
40/57/10 e, a princípio, não foram sanadas.

Foidetectado que':

~ os relatórios que dão fundamento aos registros contábeis, relaci<Dnados ao planteI, possuem
graves deficiências;

~ a valoração do plantei se encontra defasada;

~ inexistência de memória de cálculo para valoração nas entradas por doações, apreensões e
nascimentos;

~ não envio para o TCM dos valores que compõem a conta de 'semoventes';

~ ineficiência do sistema de controle do plantei;

~ ao se efetuar uma análise dos inventários (censos SZB) apresentados referentes aos anos de

2004 /2008 foram verificados inúmeras incongruêndas que distarcem a realidade do plantei
e não refletem as movimentações efetivamente ocorridas no ano, não atendendo ao
disposto no art. 8° da IN04/2002 do IBAMA o que pode sujeitar a Fundação às penalidades

constantes do art. 2610 da referida instrução normativa.

4.1.2 Sistema Descentralizado de Pagamentos

Inspeção realizada em mar/l O constotou que diversas impropriedades que
vêm sendo alvo de recomendações continuam sendo praticadas, a saber:
inobserVãncia ao disposto nos subitens 4.211, 4.412 (Anexo IX), 4.513, 7.214 da

10 ar!. 26 - Tendo em vista o disposto nos arts. 2°,Y, 11, 17,44,53, e 54 do Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999,
o não cumprimento das determinações contidas nesta Instrução Norroativa, implicará·nas seguintes penalidades:

1- advertência, acompanhada de Termo de Notificação, para solucionar as irregularidades no prazo máximo de
90 (noventa) dias;
II - o não cumprimento do prazo estipulado no inciso anterior implicará no fechamento do jardim zoológico ao

público até o cumprimento das exigências, bem como aplicação de multas no caso das seguintes infrações:
11 Os gestores deverão comunicar à Superintendência do Tesouro Municipal da SMFos novos responsáveis (ANEXO

IV), para as alterações necessárias e emissão de novo Ofício ao banco.
- 12 A solicitação de recursos será feita pelos gestores do SDP,afravés do ofício.(ANEXO IX), sendo alimentada no

NOVO FINCON, pelas Diretorias de Administração - DAD, ou órgão equivalente, com o tipo de solicitação
"Suprimento de Fundos" no módulo "Solicitação de Despesa"(FCONT021 10).

13 Após a solicitação de recursos, deverão ser observados os seguintes momentos:
• publicação em-Diário Oficial da Nota de Autorização da Despesa;
• publicação em Diário Oficial do número do processo com a data do crédito em conta, pela Superintendência
do Tesouro;

14 Deverá constar ainda, nas Notas Fiscais,o recibo, passado pela firma.
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Resolução CGM n° 450/2003. À época não foi entregue à'equipe de inspeção
o processo de prestação de contas n014/400.077/02, p~r não ter sido
localizado.

4.1.3 Não atendimento às recomendações deste Tribunal

A jur,isdicionada além de não cumprir prazos, não consegue imprimir
satisfatoriedade às diligências emanadas deste Tribunal.

Em ag6sto de 2010 foi determinado, pelo Exmo.Sr. Conselheiro Antonio Carlos
Floresde Moraes, no anexo ao Memo n° 37, a realização de uma verificação in
loco, conforme previsão conferidá pelo ·art. 50, inciso I, da Deliberação n° 034,
de 10/03/1983, a fim de verificar as "razões do não-atendimento de diligências
determinadas por este Tribunal de Contas".

Em atendimento ao questionamento, foi emitido o Ofício RIOZOO PRES
n° 136, de 17/08/2010, por meio do qual a Presidente da Fundação informou
que o atraso nas respostas das diligências ocorre devido à carência de
funcionários capacitados e à mudança na Diretoria de Administração e
Finanças. Esclarece ainda a Presidente que, apesar da situação adversa, estão
sendo envidados esforços para que sejam cumpridos os prazos estabelecidos e
respondidas aquelas diligências cujos prazos já se encontram vencidos.

Não obstante, alguns processos ainda se encontram nesta situação:

./ 040/2142/2010- não há retorno do processo desde set/201 O. Inspeção
ordinária relativa a 2009.

./ 040/1751/2009 - não há retorno do processo desde 2009. Inspeção ordinária
relativa a 2008.

Outros há que, embora tenham retomado, ,as respostas não foram
consideradas satisfatórias não tendo sido resolvidas as pendências apontadas
desde 2008:

./. 040/5274/2008 - ainda em diligência desde 2008. Inspeção ordinária relativa
a 2007/2008.

./ 040/2374/2008 - qinda em diligência desde 2008. Inspeção ordinária relativa
02007.

Visando acompanhar de perto esta sit~ação, 'inspeção de ago,sto de 2010,
teve como escopo acompanhar a regularização das fragilidades apontadas
nas inspeções realizadas em agosto de 2006(40/400/07), agosto de
2007(40/5643/07) e abril de 2009 (40/1751/2009).

Vale ressaltar que as inspeções de 2006 e 2007, muito embora arquivadas,
fizeram diversas recomendações visando melhorar e controle interno da
Fundação.
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Na inspeção .realizada em agosto/10, foi constatado, que as diversas
improprie.dades apontadas nas referidas inspeções anteriores continuaram
sendo praticadas, quais sejam:

~ desvio de função de tratadores terceirizados, uma vez que os mesmos estão atuando em

áreas distintas para 'as quais foram cont~atados;

~ não-apresentação da prestaçao de contas do Contrato n° 076/2006 (serviço de
armazenagem de carne), contendo a planilha com a movimentação do bem de consumo
no período de vigência do contrato, justificativa para interrupção da prestação dos serviços,
termo de rescisão contratual, bem como destinação final do saldo de 46,5 toneladas de
carne;

~ documentos assinados sem a identificação do nome e do cargo dos servidores responsáveis
pela autorização, contrariando o art. 132do Decreto Municipal 2.477/1980;

~ notas fiscais com menos de três atestações, contrariando o arf. 7° do Decreto
n° 31.605/2009.

4.1.4 Celebração e prorrogação de instrumentos contratuais sem' realização
de pesquisa de preços

~ Contrato n° 36/2009 - TCMRJ n° 40/0288/2010; Valor: R$ 131.306,28; Objeto: Manutenção
predial preventiva e corretiva das áreas internas e externas do Jardim Zoológico.

~ Contrato n° 49/2008 - TA n° 052/2009 - TCMRJ n° 40/1303/2010; Valor: R$ 200.070,00; Objeto:
Locação de 4 veículos automotores com motoristas - prorrogação de pr_azo.

4.1.5 Contrato n° 076/2006 (Hype~frio Armazéns Gerais e Logísticas Ltda)

Não há comprovação acerco da destil1ação final do saldo de 46,5 toneladas
de carnes .. Foi solicitado à Fundação que providenciasse a prestação de
contas do Contrato. Esta impropriedade foi detectada em inspeção de abril/09
- 40/1751/09 - porém não houve manifestação da Fundação até a presente
data.

Situação que não obteve solução e

Atenciosamente,

010.

Marta Ia Silva
Inspetora Geral 6aIGE - TCMRJ

Matrícula n 40/901,266


