
 

 

 

 
 
 

  
RReellaattóórr iioo  TTrr iimmeessttrraall   

ddee  AAttiivviiddaaddeess  

22001111  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

JJuullhhoo  aa  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001111  
 

TTRRII BBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  MMUUNNII CCÍÍ PPII OO  DDOO  RRII OO  DDEE  JJAANNEEII RROO  



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULHO – SETEMBRO/2011 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

2 
 
 

Composição do TCMRJ 

Presidente      Thiers Vianna Montebello  

Vice-Presidente     José de Moraes Correia Neto 

Conselheiro Corregedor    Jair Lins Netto 

Conselheiros      Fernando Bueno Guimarães 

Antonio Carlos Flores de Moraes 

Nestor Guimarães Martins da Rocha 

Ivan Moreira dos Santos 

 

Chefia de Gabinete da Presidência   Sérgio Domingues Aranha 

 

Secretaria Geral de Controle Externo   Marco Antonio Scovino 

 
Secretaria Geral de Administração  Heleno Chaves Monteiro 

 

Secretaria das Sessões    Elizabete Maria de Souza 

 

Procurador-Chefe     Carlos Henrique Amorim Costa 

 
Subprocurador-Chefe     Francisco Domingues Lopes 

 

Procuradores      Antônio Augusto Teixeira Neto  

Armandina dos Anjos Carvalho 

Edilza da Silva Camargo 

José Ricardo Parreira de Castro 

 

Relatório trimestral     Assessoria de Informática 

      Marlucia de Paiva Menezes (revisão) 

 

Edição e informação    Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

Rua Santa Luzia, 732 – Centro 

CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (021) 3824-3600 

Fax : (021) 2220.6802 

www.tcm.rj.gov.br 
 
 

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas. 
Relatório das atividades do TCMRJ : 3º trimestre de 2011. Rio de Janeiro : TCMRJ, Gabinete 
da Presidência, 2011. 
79p. 
 
1 . TCMRJ – Relatório de atividades (3º trimestre de 2011). I. Título. 

 
CDU 336.126.55 (815.4) (047.3) 



JULHO-SETEMBRO/2011 

3 

 
 

Mensagem do Presidente 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro Vereador Jorge Felippe, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 
 

Com motivada satisfação, tenho a elevada honra de apresentar a Vossas 
Excelências o Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, desta feita abrangendo o período correspondente aos meses de 
julho a setembro de 2011. 

Os elementos descritivos, os diversos quadros e gráficos que integram esta peça 
informativa, embora em forma sintetizada, sinalizam a riqueza quantitativa de 
procedimentos que demandam esta Corte de Contas, alcançando montante de 3.497 
(três mil, quatrocentos e noventa e sete) processos ingressos no trimestre. (Quadro 3 
- Entrada de Processos, pág. 10). 

Altamente positiva, igualmente revela-se a atuação do Egrégio Plenário desta 
Corte de Contas, tendo sido alcançado o total de 2.893 (dois mil, oitocentos e noventa 
e três) processos submetidos à decisão colegiada no período, conforme espelha o 
Quadro 5 – Decisões do Plenário, constante de fl. 13.   

O exame das Contas Anuais de Gestão do Excelentíssimo Senhor Prefeito da 
Cidade do Rio de Janeiro, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2010, apresenta-se como ação de controle externo de maior destaque no período 
enfocado neste Relatório, em face da grandeza e profundidade da tarefa, culminando 
com a emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas. Funcionou 
como Relator o Conselheiro Ivan Moreira.  

Neste período, merece significativo relevo a participação de 40 (quarenta) 
técnicos desta Instituição no VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração, 
realizado nas dependências do Othon  Palace Hotel, nesta Capital, no período de 11 
e 12 de julho. 

O Relatório demonstra ainda a crescente demanda oriunda do Ministério Público 
Estadual em procurar parceria com esta Corte de Contas, no sentido de subsidiar com 
elementos técnicos aqui produzidos os seus procedimentos investigativos. 

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

 

 

Thiers Vianna Montebello 

Conselheiro Presidente 
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1. INTRODUÇÃO 

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

 

 

2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ 

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

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

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

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

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

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

 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, II 

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

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

Art. 88, I 

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

Art. 88, III, a 

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

Art. 88, IV 

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

Art. 88, V 

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

Art. 88, VII 

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

Art. 88, IX a XII 

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

Art. 90, §1º 

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

Art. 96, §2º 

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

Art. 111 

 

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 
SECRETARIAS  

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD  
Secretaria Municipal de Administração - SMA  
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS  
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA 
Secretaria Municipal de Cultura - SMC  
Secretaria Municipal de Educação - SME  
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL  
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF  
Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
Secretaria Municipal de Obras - SMO  
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC  
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR  
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC  
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego – SMTE 
Secretaria Especial Copa 2014 e Rio 2016 – SERIO 
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia - SECT 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES 
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV 
Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA 
Secretaria Especial de Turismo – SETUR 
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento - SEDE 

 
FUNDOS ESPECIAIS  

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS 
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET 
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico 
Fundo Especial de Previdência do Município - FUNPREVI 
Fundo Especial do Projeto Tiradentes - FEPT 
Fundo Municipal Antidrogas - FMAD 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 
Fundo Municipal de Habitação - FMA 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS 
Fundo Municipal de Saúde - FMS 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA 
Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município - FOE 
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AUTARQUIAS  
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS 

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ  
Empresa Distribuidora de Filmes - RIOFILME  
Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE  
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO  
Empresa Municipal de Multimeios  - MULTIRIO  
Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE  
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO 

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 

 

 
OUTROS 

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

 
 

FUNDAÇÕES 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO  
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-ZÔO 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro – FPJ 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
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5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS 

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

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

O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 3.497 processos, 
versando sobre os diversos assuntos citados acima. 

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos 
processos no período de julho a setembro de 2011, segundo sua natureza, indicando 
as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por 
sua natureza. 

 

 

Quadro 3. Entrada de Processos 

Assuntos jul/2011 ago/2011 set/2011 Total

Licitações 22 26 25 73
Contratos 389 307 314 1.010
Convênios 210 419 136 765
Orçamentário/Financeiro 70 223 52 345
Pessoal 319 591 176 1.086
Concursos 6 21 5 32
Inspeções 19 17 20 56
Recursos 0 3 1 4
Consultas 1 0 1 2
Informações/Comunicados 16 9 11 36
Denúncias/Representações 5 6 3 14
Outros Assuntos 18 41 15 74

Total 1.075 1.663 759 3.497  
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.1. SESSÕES REALIZADAS  

Durante o 3º trimestre de 2011, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido 
em 23 (Vinte e três) Sessões Ordinárias, 05 (Cinco) Sessões Administrativas e 01 
(Uma) Sessão Especial, conforme especificado no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Ordinárias Administrativa Especial Total

Julho 7 2 1 10
Agosto 10 2 - 12

Setembro 6 1 - 7
No Trimestre 23 5 1 29
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6.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS 

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

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Decisões do Plenário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligência Arquiv. Legalid. Contas Reg. Outros Total

LICITAÇÕES 69 37 0 0 1 107
CONTRATOS 257 963 0 0 17 1.237
CONVÊNIOS 40 134 0 0 0 174
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 67 8 0 43 5 123
PESSOAL 44 0 1.051 0 1 1.096
CONCURSOS 0 5 4 0 0 9
INSPEÇÕES 60 37 0 0 10 107
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 5 6 0 0 5 16
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 5 6 0 0 13 24
Total 547 1.196 1.055 43 52 2.893

Totais por Decisão
Assunto
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6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS 

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

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

 
6.3.1. DELIBERAÇÕES  

      
Deliberação nº 182, de 12 de setembro de 2011 
Altera a Deliberação nº 107, de 28 de setembro de 1995, modificada pelas 
Deliberações nºs 118, de 03 de setembro de 1998, 126, de 20 de maio de 1999, 128, 
de 17 de agosto de 1999, 131, de 04 de julho de 2000 e 144, de 04 de abril de 2002. 
DORIO de 14/09/2011, nº 127, p. 63 
 
Deliberação nº 183, de 12 de setembro de 2011 
Aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
DORIO de 19/09/2011, nº 130, p. 37 
 
Deliberação nº 184, de 28 de setembro de 2011 
Altera a Deliberação nº 168, de 30 de maio de 2007 que dispõe sobre a sigla dos 
Gabinetes dos Conselheiros do TCMRJ 
DORIO de 30/09/2011, nº 139, p. 90 
 
 

6.3.2. RESOLUÇÕES 

      
Resolução nº 703, de 01 de julho de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira, como Pregoeiro, e para compor a  Equipe de 
Apoio, Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, Salete Leite do Amaral, Fernando Drei Valente 
e Alexandre de Freitas, para proceder à abertura de Licitação na modalidade "Pregão 
Presencial", visando à Contratação de serviços de 05 (cinco) Motoristas, nos termos 
do processo nº 40/2699/2011 
DORIO de 05/07/2011, nº 077, p. 129 
 
Resolução nº 704, de 04 de julho de 2011 
Constitui Comissão Permanente de Licitação com vigência para o período de 
05/07/2011 a 04/07/2012 
DORIO de 06/07/2011, nº 078, p. 42 
 
Resolução nº 705, de 05 de julho de 2011 
Designa Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Sérgio Barbosa 
Ferreira e Thiago Correia do Nascimento, para sob a  presidência do primeiro, 
constituírem Comissão Especial de Avaliação e  Baixa de Bens de Consumo, de que 
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trata o processo nº 40/002.842/2011, em conformidade com a Resolução Conjunta 
CGM/SMA nº 055, de 07 de dezembro de 2010 
DORIO de 11/07/2011, nº 081, p. 45 
 
Resolução nº 706, de 06 de julho de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira, como Pregoeiro, e para compor a  Equipe de 
Apoio, André Ricardo Rodrigues Meireles, Ivonildo Póvoa Venerotti Guimarães, 
Renato Triani Guerra e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
Licitação na modalidade "Pregão Presencial", visando a Aquisição de Uniformes, nos 
termos do processo nº 40/002.676/2011 
DORIO de 11/07/2011, n. 081, p. 45 
 
Resolução nº 707, de 01 de julho de 2011 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2011 
DORIO de 11/07/2011, nº 081, p. 45 
 
Resolução nº 708, de 19 de julho de 2011 
Designa Comissão de Suporte e Assessoramento para apoiar os serviços de 
consultoria objeto do Contrato nº 20/2011, celebrado com a  Empresa MBS 
Estratégias e Sistemas Ltda 
DORIO de 21/07/2011, nº 089, p. 68 
 
Resolução nº 709, de 22 de julho de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira como Pregoeiro, e para compor a  Equipe de 
Apoio, Sebastião Vitor Meira Lima, Salette Leite do Amaral, Alexandre de Freitas e 
Fernando Drei Valente, para proceder à abertura de Licitação na modalidade "Pregão 
Presencial", visando a Aquisição de Arquivos para Armazenagem de Microfilmes, nos 
termos do processo nº 40/003.139/2011 
DORIO de 26/07/2011, nº 092, p. 35 
 
Resolução nº 710, de 26 de Julho de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira, como Pregoeiro, e para compor a Equipe de 
Apoio, João Carlos Nunes Pires, Ivonildo Póvoa Venerotti Guimarães, Renato Triani 
Guerra e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de Licitação na 
modalidade "Pregão Presencial" visando à contratação dos Serviços de Atendimento 
Médico Ambulatorial, nos termos do processo nº 40/002.723/2011. 
DORIO de 27/07/2011, nº 093, p. 35 
 
Resolução nº 711, de 26 de julho de 2011 
Delega competência ao Secretário-Geral, da Secretaria Geral de Administração - 
SGA, para observada a legislação em vigor, apreciar, decidir e assinar apostilas, em 
processos versando sobre Assuntos de Pessoal. 
DORIO de 27/07/2011, nº 093, p. 35 
 
Resolução nº 712, de 09 de agosto de 2011 
Designa Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes, Thiago Correia do 
Nascimento e Leandro Borges Vaz Branco, para sob a presidência do Primeiro, 
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constituírem a Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa, de que trata o 
processo nº 40/003.720/2011. 
DORIO de 10/08/2011, nº 103, p. 46 
 
Resolução nº 713, de 22 de agosto de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira, como Pregoeiro, e para compor a Equipe de 
Apoio, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Fernanda Philippi de Negreiros Maluf, 
Fernando Drei Valente, e Alexandre de Freitas, para proceder à abertura de Licitação 
na modalidade "Pregão Presencial" visando a Contratação de Serviços de Garçom, 
nos termos do processo nº 40/004.130/2011 
DORIO de 26/08/2011, nº 115, p. 37 
 
Resolução nº 714, de 22 de agosto de 2011 
Designa Dalmir José da Silva Oliveira, como Pregoeiro, e para compor a Equipe de 
Apoio, Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, Robson Godoi Rodrigues Silva, Ricardo da 
Silva Diniz Gonsalves e Bráulio de Freitas Ferraz, para proceder à abertura de 
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" visando a Contratação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva para Aparelhos de Ar Condicionado tipo Split, nos 
termos do processo nº 40/003.955/2011 
DORIO de 26/08/2011, nº 115, p. 37 
 
Resolução nº 715, de 29 de agosto de 2011 
Designa José Henrique Romano Soto, Jorge Lupércio Ligeiro, Andréia do Vale 
Gonçalves, Miguel Germinos da Franca e Leandro Borges Vaz Branco, para sob a 
presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial, para verificação de 
conformidade das informações contidas nas Pastas de Assentamentos Funcionais 
dos servidores deste TCMRJ, com os registros lançados no SIGA-RH 
DORIO de 31/08/2011, nº 118, p. 31 
 
Resolução nº 716, de 02 de setembro de 2011 
Designa João Carlos Nunes Pires, como Pregoeiro, e para compor a  Equipe de 
Apoio, Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Salete Leite do Amaral, Renato Triani 
Guerra e Bráulio Freitas Ferraz, para proceder à abertura de Licitação na modalidade 
"Pregão Presencial", visando à  Aquisição de Equipamentos (Microfones, 
Equalizadores e Compressor de Áudio) para os Sistemas de Som do Plenário e do 
Auditório desta Corte de Contas, nos termos do processo nº 40/003.812/2011. 
DORIO de 06/09/2011, nº 122, p. 31 
 
Resolução nº 717, de 02 de setembro de 2011 
Instaura Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no processo nº 
40/003.357/2011, e para procedê-la, cria Comissão constituída pelos servidores 
Fernanda Philippi de Negreiros Maluf, Sérgio Albuquerque Barata e Ana Paula Téllez 
Dusi, sob a presidência do Primeiro. 
DORIO de 06/09/2011, nº 122, p. 31 
 
Resolução nº 718, de 12 de setembro de 2011 
Dispõe sobre a delegação de competência ao Secretário-Geral de Administração 
DORIO de 14/09/2011, nº 127, p. 63 
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Resolução nº 719, de 27 de setembro de 2011 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) 
DORIO de 28/09/2011, nº 137, p. 32 
DORIO de 18/10/2011, nº 150, p. 52 - Republicação 
 
Resolução Nº 720, de 30 de setembro de 2011 
Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apurar o abandono de cargo pela 
servidora Isaura Cavalcanti Soares, Contador, designando Comissão formada pelos 
servidores Alexandre Angeli Cosme, Paulo César Pereira da Silva e Jackeline 
Sampaio Maciel para procedê-lo 
DORIO de 04/10/2011, nº 141, p. 65 
 
 

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

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

7.1. ATRIBUIÇÕES 

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

 

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

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

 

 
7.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL  

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

 
7.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL  

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

 



JULHO-SETEMBRO/2011 

19 

 
 

7.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

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

 

 

7.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS 

Nos moldes determinados pela Resolução N.º 179/2001 de 19/11/2002, e alterações 
posteriores, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias 
Gerais de Controle Externo: 
 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Gabinete do Prefeito – GBP 
Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR 
Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE 
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES 
Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP 
Secretaria Especial de Turismo - SETUR 
Secretaria Municipal de Administração - SMA 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego – SMTE 
RIOCENTRO S.A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 
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2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Companhia Municipal Conservação e Obras Públicas – RIOCOP 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE 
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 
Secretaria Municipal de Obras - SMO 

 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Empresa Distribuidora de Filmes - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS 
Secretaria Municipal de Cultura - SMC 
Secretaria Municipal de Educação – SME 

 

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ 
Secretaria Especial Copa 2014 e Rio 2016 - SERIO 
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia - SECT 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil- SMSDC 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ 

 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZÔO 
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio Janeiro - FPJ 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA 
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC 

 
 
 

7.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 

Constata-se no quadro a seguir que foram processados pelo sistema de informações 
a entrada de 5.944 e a saída de 5.909 processos na Secretaria Geral de Controle 
Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD. 

 



JULHO-SETEMBRO/2011 

21 

 
 

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 
040/001687/2011 
A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD em cumprimento ao disposto 
no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação nº 142/2002, efetuou a análise 
das Contas de Governo, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2010. 
Após o exame do Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, foi 
emitido projeto de parecer prévio aprovado pelo Plenário, em sessão de 11/07/2011, 
nos termos a seguir transcritos: 
PARECER PRÉVIO 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com base no art, 
71 na Constituição Federal, no art, 124, §3° da Con stituição Estadual, na redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 4 de 1991, no ar t. 88, inciso I da Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro e no art. 29, §3° da Le i n° 289,de 25 de Novembro de 
1981, alterada pela Lei complementar n° 82, de 16 d e Janeiro de 2007, de sua Lei 
Orgânica; e 
CONSIDERANDO que as contas do poder Executivo, referentes ao exercício de 
2010, foram prestadas dentro do prazo previsto no art.107, inciso XII, da Lei Orgânica 
do Município do Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO que os balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os 
Demonstrativos das Variações Patrimoniais estão escriturados conforme os preceitos 
de contabilidade pública e expressam os resultados da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial; 
CONSIDERANDO que as recomendações, ressalvas e alertas constantes dos 
pareceres vindos aos autos não prejudicam a exatidão das presentes contas; 
CONSIDERANDO que as análises do Corpo Instrutivo e da Procuradoria Especial 
concluem pela emissão de parecer prévio favorável; 
CONSIDERANDO, finalmente, que ficam pendentes de quitação as responsabilidades 
de administradores e mais responsáveis pela ordenação de despesas cujas Contas 
pendem de julgamento por este Tribunal, 
RESOLVE 
Emitir parecer prévio favorável à aprovação das Contas de Gestão da Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do 
Prefeito, Eduardo da Costa Paes, sem prejuízo de que sejam consignadas as 
recomendações, alertas e sugestões a seguir especificados: 
1. Não atendimento de 67% das recomendações efetuadas por esta Corte. Ressalte-
se que algumas dessas recomendações vêm sendo reiteradas há vários exercícios 
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(subitem 9.1.2). 
2. Realização de despesas sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17/03/1964 (subitens 3.1.5, 4.2.3 e 5.2); 
3. Falta de repasse ao FUNPREVI, em 2010, de cerca de R$ 47 milhões, contrariando 
o disposto na Lei Municipal nº 3.344, de 28/12/2001 (subitem 4.1.2); 
4. Não utilização das sobras financeiras do FUNDEB de 2009 no primeiro trimestre de 
2010, descumprindo uma premissa fundamental da Lei Federal nº 11.494, de 
20/06/2007, que é o não entesouramento de recursos (subitem 4.3.2); 
5. Não adoção do fixado no §5º do art. 69 da LDB, ao não providenciar o repasse 
automático dos recursos da MDE à Secretaria Municipal de Educação (subitem 6.1.8); 
6. Falta de apresentação das exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar 
101/00 - LRF nos atos de incentivo fiscal que implicaram em renúncia de receita 
(subitem 1.6.2) 
RECOMENDAÇÕES - EXERCÍCIO DE 2009:  
1. Que as Prestações de Contas do Município do Rio de Janeiro contenham 
esclarecimentos objetivos sobre as recomendações efetuadas nos exercícios 
anteriores (subitem 9.1.2.1). Essa recomendação visa avaliar o empenho da 
Administração em sanar as deficiências reveladas na gestão passada; 
2. Que as audiências públicas do FMS mencionadas nos subitens 4.2.5 e 9.1.2.4 
sejam realizadas conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.689/93; 
3. Que os repasses devidos pelo Tesouro Municipal ao FUNPREVI sejam efetuados 
de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 3.344/01 (subitens 4.1.2 e 9.1.2.5); 
4. Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de 
professores (subitem 9.1.2.6 e fls. 307/313 do p.p.); 
5. Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de 
Janeiro - FUNDET, Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT, Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - FMDU, o Fundo Municipal Antidrogas - FMAD, o Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, Fundo Municipal para 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA e Fundo Municipal 
do Idoso - FMI cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas 
leis de criação (item 4 e subitem 9.1.2.7); 
6. Que a CGM, ao elaborar o demonstrativo do Resultado Nominal, desconsidere o 
ativo disponível do FUNPREVI em seu cálculo, bem como providencie a dedução dos 
valores inscritos em Restos a Pagar Processados (subitens 8.2.3.2 e 9.1.2.10); 
7. Que se proceda à regularização dos créditos do Fundo Especial de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI com órgãos e entidades do Município do 
Rio de Janeiro (subitens 4.1.4, 5.1.6 e 9.1.2.11); 
8. Que as contribuições patronais do TCMRJ e da CMRJ sejam efetivamente pagas 
ao FUNPREVI pelo Poder Executivo, em consonância com a decisão da Oitava 
Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro (subitens 4.1.5 
e 9.1.2.12); 
9. Que seja realizada avaliação atuarial do FUNPREVI, de acordo com o estabelecido 
no inciso I do art. 1º da Lei Federal nº 9717/98 (subitens 4.1.3 e 9.1.2.13); 
10. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de 
que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal 
de Educação (subitens 6.1.8 e 9.1.2.14); 
11. Que as disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de 
Janeiro - FUNPREVI não integrem as deduções da dívida consolidada na base de 
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cálculo que apura o cumprimento do art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/2001 do 
Senado (subitens 6.6 e 9.1.2.15); 
12. Que os Restos a Pagar sejam incluídos nas deduções do Ativo Disponível na 
base de cálculo que apura o cumprimento do art. 3º, inciso II, da Resolução nº 
40/2001 do Senado (subitens 6.6 e 9.1.2.16); 
13. Que o previsto no § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07 seja obedecido 
(subitens 4.3.2 e 9.1.2.17); 
14. Que sejam consideradas no cálculo da suficiência apurada de acordo com o 
Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal as "despesas a pagar", as "provisões" ou 
qualquer outra obrigação financeira decorrentes ou não da execução orçamentária 
(subitens 4.2.2, 6.10.1 e 9.1.2.18); 
15. Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual 
mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme 
subitens 6.1 e 9.1.2.19; 
16. Que sejam informadas as providências adotadas em função da anulação do 
Decreto Municipal nº 30.331, de 30/12/2008 (subitem 9.1.2.20); 
17. Considerando a preocupação revelada com a Previdência nos Comentários do 
Prefeito, em relação ao Desempenho da Prefeitura em 2008, que sejam adotadas 
providências para que cessem os efeitos do Decreto Municipal nº 27.502, de 
26/12/2006 e demais dispositivos que nele tenham tido origem (subitem 4.1.2 e 
9.1.2.21); 
18. Que seja elaborado um plano de medidas financeiras para reestruturação e 
pagamento das dívidas das empresas (subitens 5.1 e 9.1.2.23); 
19. Que o Poder Executivo realize estudo sobre o crescimento do endividamento das 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que se revela preocupante, 
bem como sobre a viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades 
(subitens 5.1 e 9.1.2.24); 
20. Que o Poder Executivo observe a correta classificação orçamentária nos Termos 
celebrados, de forma a evitar que objetos similares aos comentados às fls 285 do p.p 
sejam considerados como Despesa de Capital (subitem 9.1.2.27); 
21. Que a CGM não considere na apuração da "Regra de Ouro" as despesas com 
características similares as abordadas às fls 285 do p.p (subitem 9.1.2.28); 
22. Que se envidem esforços para solucionar as imperfeições detectadas pela 3ª 
Inspetoria Geral em seu Programa de Visitas às Unidades da Rede Municipal de 
Ensino - 2º Segmento (subitem 9.1.2.29 e fls. 307/313); 
23. Que se envidem esforços para solucionar as imperfeições detectadas pela 4ª 
Inspetoria Geral vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde (subitem 9.1.2.30 e fls. 
314/317); 
24. Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua 
paralisação conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitem 9.1.2.31 e fls. 
290/306); 
25. Que as despesas com recursos oriundos das multas de trânsito atendam ao 
disposto no art. 320 do Código Nacional de Trânsito (subitens 2.9.2 e 9.1.2.34); 
26. Que o Poder Executivo não celebre novo termo de Cessão com o Governo do 
Estado, tendo como objeto a utilização das escolas municipais pelo Governo do 
Estado, sem que todas as obrigações constantes do instrumento anterior sejam 
cumpridas, ressaltando o disposto no art.182 do CAF e ao item 3 do §2º do mesmo 
dispositivo. (subitens 4.3.3 e 9.1.2.35); 
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27. Que o Poder Executivo Municipal efetue o ressarcimento ao FUNDEB do 
montante de R$ 38.549.428,79, com recursos de outras fontes, uma vez que a opção 
do Poder Executivo Municipal em conveniar com o Governo do Estado não deve ser 
custeada com recursos do Fundo Especial, vinculado à educação infantil e ensino 
fundamental da rede municipal (subitens 4.3.3.3 e 9.1.2.36); 
28. Que o Poder Executivo adote providências para que os recursos do FUNDEB não 
sejam utilizados para cobertura de despesas com ensino estadual, face ao disposto 
no art.21, §1º da Lei Federal nº 11.494/2007 (subitens 4.3.3.3 e 9.1.2.37); 
29. Que o Poder Executivo promova ação de cobrança dos valores devidos pela 
Coopcampo ao FUNDET (subitens 4.8 e 9.1.2.39); 
30. Que o Poder Executivo proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de 
que todas as CDA que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas para fins de consolidação 
das demonstrações contábeis (subitem 7.1.2 e 9.1.2.42); 
RECOMENDAÇÕES - EXERCÍCIO DE 2010. 
31. Que sejam aprimorados os Editais de Pregão com a finalidade de evitar as 
imperfeições detectadas pela Assessoria de Informática - ASI do TCMRJ (fls. 
326/330); 
32. Que sejam cumpridas as exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar 
101/00 - LRF (subitem 1.6.2)  
33. Que o Poder Executivo evite a realização de despesas sem prévio empenho, de 
forma a atender ao disposto no art. 60 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 
(subitens 3.1.5, 4.2.3 e 5.2); 
34. Que a CGM promova o registro do valor de R$ 38.549.428,79 no Ativo do 
FUNDEB enquanto não ocorrer o ressarcimento que é objeto da recomendação 27 
(subitem 4.3.3.3); 
35. Que o Poder Executivo adote as providências necessárias para a solução das 
questões apontadas nos subitens 4.3.5 e 4.3.6; 
36. Que o Poder Executivo adote as providências necessárias para a solução das 
questões apontadas nos subitens 4.4, 4.5 e 4.6; 
37. Que seja regularizada a situação do FMDU e providenciada a incorporação do 
FMH pelo FMHIS (subitem 4.7); 
38. Que o Poder Executivo determine que a RIOURBE negocie junto aos contratados 
a emissão das notas fiscais em tempo hábil para efetuar a liquidação e pagamento do 
INSS, sem incorrer em juros e multa, desonerando a empresa e os contratados e  
afastando a possibilidade da ocorrência de processos judiciais futuros (subitem 5.1.6); 
39. Que o Quadro da Dívida Consolidada Previdenciária seja elaborado e publicado 
conforme normas vigentes dos Demonstrativos Fiscais (subitem 6.6); 
40. Que o fator de atualização da receita corrente líquida para fins da projeção anual 
no Demonstrativo de Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos 
da Dívida Consolidada seja elaborado e publicado conforme normas vigentes 
(subitem 6.9); 
41. Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida ativa, 
efetuando a valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o grau de 
dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa 
ser anualmente atualizada com base em parâmetros mais consistentes (subitem 
7.3.4); 
42. Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o ressarcimento ao 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

26 
 
 

erário dos valores liberados com a finalidade de pagamento de dívidas relativas à 
casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 28.362/07), e que não tiveram a sua 
destinação comprovada, conforme apontado no subitem 9.1.3.1. 
ALERTAS 
Adicionalmente, sugere-se que este Tribunal, de acordo com o disposto no §1º do art. 
59 da LRF, alerte o Poder Executivo quanto: 
i. à possibilidade de ter pleitos de operação de crédito prejudicados em função da não 
adoção do constante nos manuais da STN (subitem 6.6); 
ii. ao risco do comprometimento das finanças municipais, em virtude da existência de 
valores não reconhecidos no Passivo do Município do Rio de Janeiro (subitem 
6.10.1); 
SUGESTÕES: 
• seja encaminhado Ofício ao Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB informando sobre a falta de repasse de valores referentes ao 
FUNDEB por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro (subitem 4.3.4); 
• seja comunicado à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade de não se considerar as 
disponibilidades do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - 
FUNPREVI como dedução da dívida consolidada, na determinação da meta do 
Resultado Nominal, quando do exame do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(subitem 8.2.3.2); 
• seja comunicado à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara Municipal do Rio do Janeiro sobre a necessidade da inclusão dos Restos a 
Pagar Processados do Município nas deduções do Ativo Disponível na determinação 
da meta do Resultado Nominal, quando do exame do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (subitem 8.2.3.2). 
• seja encaminhado Ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE para ciência da  realização de transferência a menor por parte do Governo do 
Estado para o FUNDEB municipal no montante de, aproximadamente, R$ 9 milhões 
(subitem 4.3.4). 
Sala das Sessões, 11 de julho de 2011. 
Conselheiro Relator NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 
Conselheiro Presidente THIERS VIANNA MONTEBELLO 
Conselheiro JAIR LINS NETTO 
Conselheiro FERNANDO BUENO GUIMARÃES 
Conselheiro ANTÔNIO CARLOS FLORES DE MORAES 
Conselheiro JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO 
Conselheiro IVAN MOREIRA DOS SANTOS 
Fui presente Francisco Domingues Lopes 
Procurador da Procuradoria Especial 
Fui presente Antônio Augusto Teixeira Neto 
Procurador da Procuradoria Especial 
Fui presente Armandina dos Anjos Carvalho 
Procuradora da Procuradoria Especial 
Fui presente Edilza da Silva Camargo 
Procuradora da Procuradoria Especial 
Fui presente José Ricardo Parreira de Castro 
Procurador da Procuradoria Especial 
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7.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS 

7.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS  

      
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2011 
(040/000163/2011), foram realizadas no 3º trimestre de 2011 as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Centro de Feiras, Exposições e Congressos do rio de Janeiro - RIOCENTRO e 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Agosto: Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO  e Empresa Municipal de Artes 
Gráfica - IC. 
Setembro: Secretaria de Turismo - SETUR e Guarda Municipal do Rio de Janeiro - 
GM-Rio . 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA e 
Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC. 
Agosto: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ. 
Setembro: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL. 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB . 
Agosto: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP e Fundação Jardim 
Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO. 
Setembro: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro S/A - CDURP. 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento  
Julho: Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social - FMHIS, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, 
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - 
FUNDET, Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da Procuradoria Geral 
do Município - FOE, Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP e Fundo Especial 
Projeto Tiradente - FEPT. 
Agosto: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB  e Empresa de 
Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR. 
Setembro: Fundações Parques e Jardins - FPJ, Fundação Jardim Zoológico da 
Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, Fundação Instituto de Geotécnica do Município 
do Rio de Janeiro - GEO-RIO, Fundação Planetária da Cidade do Rio de Janeiro - 
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PLANETÁRIO , Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO e Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos - IPP. 
 
 

7.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS  

      
Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 
2011 (040/000163/2011), foram realizadas no 3º trimestre de 2011 as seguintes 
Auditorias: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Agosto: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário - SEDES. 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Setembro: Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Agosto: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. 
 
 

7.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS  

      
Cumprindo o determinado no Programa de Visitas Técnicas para o ano de 2011 
(040/000163/2011), foram realizadas no 3º trimestre de 2011 as seguintes Visitas: 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH. 
Agosto: Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, Secretaria Municipal de 
Obras - SMO e Secretaria Municipal de Habitação - SMH. 
Setembro: Secretaria Municipal de Obras - SMO e Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE. 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Agosto: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
Setembro: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
Julho: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC.  
Agosto: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC. 
Setembro: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC. 
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7.5.4. COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no 
contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica 
deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por 
inexperiência ou até desconhecimento da legislação. 

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos 
órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos 
trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito 
da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe 
na função pedagógica. 

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

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

 
7.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 3º trimestre de 2011, destacamos as 
seguintes: 
      
040/007057/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal da Cidade 
do Rio de Janeiro - CMRJ, em novembro/2010. 
OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de inativos com análise das rubricas; 
cruzar os dados contidos na Folha do PREVI-RIO de inativos da CMRJ com os do 
Banco de Dados do TCMRJ, analisando as rubricas, os triênios, os enquadramentos e 
a proporcionalidade dos proventos; e adquirir conhecimento para a elaboração do 
planejamento de futuras inspeções. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/08/2011. 
 
040/006913/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia 
de Tráfego - CET-RIO, em outubro/2010. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Execução de Termos Contratuais; 
Serviços de advocacia; Implantação de equipamentos de controle de velocidade e 
avanços de sinal e Atendimento das recomendações da inspeção de outubro de 2009. 
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 04/07/2011. 
 
040/006238/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em setembro/2010. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Diárias e Passagens; Pregão 
Eletrônico; Execução de termos contratuais; Bens Móveis; Almoxarifado; Atendimento 
ao Decreto nº 30.938/2009 e Atendimento às recomendações da inspeção de agosto 
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de 2008. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 24/08/2011. 
 
040/005523/2008 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Distribuidora de Filmes S/A.- 
RIOFILME, em agosto/setembro/2008. 
OBJETIVOS: Prestação de Contas e execução dos contratos de distribuição de 
filmes. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 25/07/2011. 
 
040/005364/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo - SMU, em agosto/2010. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema Descentralizado de 
Pagamentos; Diárias e Passagens; Almoxarifado; Bens Móveis; Execução de Termos 
Contratuais; Processos de Dispensa / Inexigibilidade / Convite / Pregão; Atendimento 
das recomendações da inspeção de março de 2009. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/08/2011. 
 
040/005315/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Artes 
Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesas, realização de licitações, ativos e execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/005315/2010 
Inspeção Ordinária Complementar realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria 
Municipal de Educação - SME, em agosto/2010. 
OBJETIVOS: Execução de Termos e verificação das ONGs: Associação de 
Assistência Creche Comunitária, Federação de Assistência Comunitária e Lions Clube 
do Rio de Janeiro - Ilha do Governador. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/004684/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência - SMPD, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Análise de processos e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004638/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: serviços de manejo de arborização 
urbana; concessão de serviços de implantação e operação do Centro de Tratamento 
de Resíduos Sólidos (CTR-RJ); prestação de serviços de operação do sistema de 
transferência de resíduos sólidos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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040/004614/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em outubro/2009. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema Descentralizado de 
Pagamento; Diárias e  Passagens; Almoxarifado e Bens móveis; Dispensa / 
Inexigibilidade; Convite / Pregão; Execução de Termos Contratuais; Atendimento à 
Legislação / Deliberação TCMRJ nº 127/1999 e Atendimento das recomendações da 
inspeção de fevereiro de 2008. 
DECISÃO: Pela convocação de audiência, para que o gestor exerça o direito de 
ampla defesa - Sessão de 17/08/2011. 
 
040/004586/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Analisar contratos e processos relativos ao Carnaval/2011. 
COMENTÁRIOS: Foram examinados processos que tratam dos aspectos financeiros 
e administrativos relativos ao Carnaval/2011, incluindo a forma de adjudicação dos 
serviços contratados para a realização dos eventos, as receitas e despesas, bem 
como a divisão  da receita obtida com a venda de ingressos e rateio das despesas em 
função dos subeventos realizados.  Sugerida diligência para que a RIOTUR se 
manifestasse no tocante às impropriedades consignadas no relatório, bem como 
quanto à oportunidade de melhoria apresentada, referente à realização de seleção 
pública para escolha de projetos que tenham o objetivo de fomentar a cultura e o 
turismo da Cidade do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/10/2011. 
 
040/004150/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em maio/julho/2010. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, Almoxarifado, Execução de Termos e 
verificação da ONG. Amigas da Gente. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/004071/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Informática - IPLANRIO, em junho/2010. 
OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de pagamento da empresa, por meio da 
análise das verbas, dos vínculos jurídicos e alocação dos servidores. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 25/07/2011. 
 
040/003778/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Centro de Feiras, 
Exposições e Congressos do Rio de Janeiro -  RIOCENTRO S/A. , em julho/2011. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesa, realização de licitações, dispensas e inexigibilidades, sistema 
descentralizado de pagamento, ativos e execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Apontada impropriedade referente à ausência de identificação 
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adequada em  propostas de preços, bem como falta de indicação da respectiva 
validade, prazo de entrega, declaração de subordinação às normas do RGCAF. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 31/08/2011. 
 
040/003740/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Multimeios - MULTIRIO, em junho/2011. 
OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia do Relatório ao órgão Jurisdicionado - Sessão de 
12/09/2011. 
 
040/003523/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Urbanismo - SMU, em junho/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: a prestação de serviço com a 
natureza de despesa 3.3.90.39.13 - Outros serviços de terceiro; processos e contratos 
firmados através de dispensa de licitação e seus respectivos processos de 
pagamento; processos e contratos firmados através de licitação na modalidade 
pregão e seus respectivos processos de pagamento; atendimento das 
recomendações do Relatório de Inspeção Ordinária realizada em março/2009 e 
agosto/2010. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/003125/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na RIOFILME - Distribuidora de 
Filmes S.A., em maio/junho de 2011. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/09/2011. 
 
040/002465/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em abril/maio de 2011. 
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e levantamento de 
informações do Projeto Ônibus da Liberdade em atendimento à solicitação realizada 
pela Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira (PROC. 40/004424/2010). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/08/2011. 
 
040/001970/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Processos abaixo de R$ 500.000,00; 
execução dos contratos referente à Coleta e Remoção de Resíduos Industriais; 
outorga da concessão dos serviços de aproveitamento do biogás do Aterro de 
Gramacho; verificação da solução adotada para limpeza urbana das comunidades 
que foram retiradas do programa Gari Comunitário; atendimento das recomendações 
da inspeção anterior. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
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040/000325/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Coordenadoria Geral de 
Conservação - CGC, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Análise processual de convites, dispensas e inexigibilidades de 
licitação, além dos contratos oriundos de tomadas de preços com valores inferiores a 
R$ 500.000,00, bem como visitas in loco a obras em andamento, buscando avaliar a 
sua conformidade com a planilha orçamentária e medições realizadas. 
COMENTÁRIOS: Verificou-se no processo nº 06/035198/2010 que não constava a 
Certidão Negativa do INSS, conforme determina o artigo 195, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal. Recomendou-se que em futuras contratações seja exigido da 
contratada toda a documentação pertinente. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000132/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2009. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Diárias e Passagens; Pregão 
Eletrônico; Execução de termos contratuais; Bens Móveis; Almoxarifado; Atendimento 
ao Decreto nº 30.938/2009 e Atendimento às recomendações da inspeção de agosto 
de 2008. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/08/2011. 
 
040/000124/2010 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transporte - SMTR, em outubro/2009. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema Descentralizado de 
Pagamentos; diárias e passagens; almoxarifado e bens móveis; processos de 
dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preços, concorrência e pregão; Serviços 
de monitoramento de vias especiais; Atendimento aos Decretos 30.360/09 e 
30.933/09; Atendimento das recomendações da inspeção de novembro de 2008. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/08/2011. 
 
040/000035/2011 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em outubro/2010. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Programa Mutirão Reflorestamento; 
Serviços de Implantação de Reflorestamento; Licenciamento Ambiental; Dispensa / 
Inexigibilidade / Convite / Tomada de preços e Pregão; Almoxarifado e Atendimento 
das recomendações das inspeções de maio e agosto de 2009. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/000012/2009 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Governo - SMG, em outubro/2008. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesa e realização de licitações, sistema descentralizado de pagamento, ativos 
e execução de contratos.  Realizar visitas a unidades descentralizadas, selecionadas 
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aleatoriamente, objetivando constatar as condições das instalações prediais, bens 
móveis e execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: Retorno da 3ª diligência.  A 1ª IGE, em reexame, aponta a 
insuficiência dos esclarecimentos prestados após reiteradas diligências, salientando a 
extinção da Secretaria Municipal de Governo e alertando sobre a possibilidade de 
aplicação de sanções previstas na Lei nº 3714/2003. 
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial - Sessão de 19/09/2011. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em 
setembro/2011.  
OBJETIVOS: Analisar o Plano de Capitalização do FUNPREVI, proposto através do 
Projeto de Lei nº 1.005/2011, que foi convertido na Lei nº 5.300, de 13/09/2011. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico 
da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais 
relativos a serviços de limpeza em todas as dependências, reforma de vestiário 
masculino, suporte ao manejo de fauna, manutenção de ambientes aquáticos e 
fornecimento, transporte e distribuição de refeição; processos formados através de 
licitação na modalidade Pregão, Concorrência, Tomada de Preços e Convite, bem 
como de processos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação; atendimento de 
recomendações de inspeções anteriores e Relatório de Auditoria Geral - RAG. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos - IPP, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: diárias e passagens; Sistema 
Descentralizado de Pagamentos - SDP; bens móveis; almoxarifado; dispensas e 
inexigibilidades; convite, tomada de preços, concorrência e pregão; execuções 
contratuais; atendimento às recomendações das inspeções de agosto de 2009 e 
junho de 2010. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de inativos com análise das rubricas; 
cruzar os dados contidos na Folha do PREVI-RIO com os do Banco de Dados do 
TCMRJ, analisando os triênios e a proporcionalidade dos proventos; verificar a 
legalidade nos acúmulos de vencimento com proventos; analisar a situação do 
Sistema Informatizado de Contas Individuais de Contribuição Previdenciária e analisar 
os procedimentos de recadastramento e perícias médicas de pensionistas e 
aposentados. 
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DECISÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Avaliar a co-gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas: 
Professor Manoel José Gomes Tubino, Mangueira e Maré, incluindo a análise da 
execução operacional dos contratos de prestação dos serviços. (Execução do 
Contrato de Gestão nº 46/2010 entre a SMEL e a Organização Social Sólazer - Clube 
dos Excepcionais, do Contrato de Gestão nº 21/2011 entre a SMEL e a Organização 
Social Sólazer - o Clube dos Excepcionais e do Contrato de Gestão nº 60/2010, entre 
a SMEL e a Organização Social União Esportiva Vila Olímpica da Maré - UEVOM). 
OBSERVAÇÃO - Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, em agosto/2011.  
OBJETIVOS: Verificação de Contratos e/ou Convênios em execução no período de 
agosto de 2010 a agosto de 2011; 
Confronto entre os registros de estoque no almoxarifado e as respectivas existências 
físicas; 
Verificação do registro, controle e inventário dos bens patrimoniais, bem como 
realização do confronto das existências físicas com o registrado na Divisão de 
Patrimônio; 
Problemas pendentes de solução apontados em inspeções anteriores; 
Solicitação de dois processos do Tribunal em diligência na Câmara desde 2004. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Avaliação da execução do Contrato de Gestão nº 02/2009, celebrado 
entre a SMSDC e a Organização Social FIOTEC (Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico em Saúde). 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral na Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em agosto/2011.  
OBJETIVOS: Análise processual de convites, dispensas e inexigibilidades de 
licitação, além dos contratos oriundos de tomadas de preços com valores inferiores a 
R$ 500.000,00, bem como visitas in loco a obras em andamento, buscando avaliar a 
sua conformidade com a planilha orçamentária e medições realizadas. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de 
Janeiro - GM-RIO, em setembro/2011. 
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OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesas, realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento, 
execução de contratos.  Atender solicitação de informação formulada pela Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro no que tange a analise do Pregão nº 13/2011, para 
locação de aparelhos transceptores digitais. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Turismo - SETUR, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesas, realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento 
e execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Informática S/A. - IPLANRIO, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento 
de despesas, realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento 
e execução de contratos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 

7.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO 

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao 3º trimestre de 2011, destacamos as 
seguintes: 
      
040/007101/2010 
Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em outubro/novembro/2010. 
OBJETIVOS: Monitoramento do "Programa de Educação Continuada de Professores" 
a fim de verificar o grau de implementação das recomendações e oportunidades de 
melhorias sugeridas no relatório de auditoria original (processo 40/000619/2009). 
OBSERVAÇÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 22/08/2011. 
 
040/000057/2010 
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim 
Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em agosto-outubro/2009. 
OBJETIVOS: Gestão do Plantel da RIOZOO. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 25/07/2011. 
 
A PROCESSAR 
Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego - SMTE, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificar a execução dos instrumentos jurídicos que têm por objeto a 
promoção de cursos por instituições sem fins lucrativos, relacionados com o Plano 
Territorial de Qualificação (PlanteQ). 
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OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 

7.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO 

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao 3º trimestre de 2011, destacamos as 
seguintes: 
      
040/006266/2010 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/9ª CRE, em outubro/2010. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/08/2011. 
 
040/005139/2011 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/8ª CRE, em julho/agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004991/2011 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, em agosto/2011.  
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram unidades de 
saúde de atenção básica da Área de Planejamento 4.0, por meio da verificação das 
condições estruturais e operacionais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004709/2009 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 
02/2009, lavrado com a empresa Spil Serviços Técnicos de Engenharia Ltda visando 
a realização de obras de complementação na Favela Vila Catiri no âmbito do 
Programa Pró-Moradia. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004681/2011 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, em agosto/2011.  
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram unidades de 
saúde de atenção básica da Área de Planejamento 3.3, por meio da verificação das 
condições estruturais e operacionais. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004671/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
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Educação - SME/4ª CRE, em maio/junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 03/08/2011. 
 
040/004559/2010 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em abril/maio/2010. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e 
condições gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15/08/2011. 
 
040/004063/2010 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 
54/2010, lavrado com a empresa R C Vieira Engenharia Ltda visando à realização de 
serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego da AP 4.0. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003864/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
52/2010, lavrado com o Consórcio Riofaz visando a realização de obras de 
urbanização, edificação e implantação de teleférico e plano inclinado no Morro da 
Providência - Gamboa. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003774/2011 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, em Julho/2011.  
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram unidades de 
saúde de atenção básica da Área de Planejamento 3.2, por meio da verificação das 
condições estruturais e operacionais. 
DECISÃO: O processo foi sobrestado aguardando resposta do Órgão em atendimento 
ao Ofício nº TCM/GPA/SCP/00273/2011 de 10/08/2011, encaminhado pelo Exmo Sr. 
Conselheiro Presidente Thiers Vianna Montebello. 
 
040/003291/2011 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/4ª CRE, em maio/junho/2011. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e 
condições gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/08/2011. 
 
040/003243/2010 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
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Educação - SME/2ª CRE, em novembro/2009. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/003243/2008 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/8ª CRE, em maio/junho/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 03/08/2011. 
 
040/002437/2011 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro/março/2011. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e 
condições gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/07/2011. 
 
040/002436/2011 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/1ª CRE, em fevereiro/março/2011. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e 
condições gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/07/2011. 
 
040/002416/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 
99/2010, lavrado com a empresa Sanerio Engenharia Ltda visando a realização das 
obras de implantação do corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Santa 
Cruz - Lote 3. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002415/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 9ª visita, da execução do contrato nº 
07/2011, lavrado com o Consórcio Transcarioca BRT visando à realização de obras 
para implantação do Transcarioca - Corredor T5 - corredor exclusivo de BRT entre a 
Barra da Tijuca e Penha. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002118/2011 
Relatório consolidado dos resultados obtidos no Programa de Visita às Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro - Exercício 
2010. 
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OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e 
condições gerais das escolas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/07/2011. 
 
040/002005/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em agosto/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
05/2011, lavrado com o Consórcio Pier Novo visando à realização das obras de 
reforço estrutural do Pier Mauá e execução das fundações do Museu do Amanhã.  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001982/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em julho e agosto/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª e da 4ª visita, da execução do 
contrato nº 102/2010, lavrado com a Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção 
S/A, visando a realização das obras de implantação da Transoeste-Grota Funda - 
Lote 02. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001825/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 
097/2010, lavrado com a empresa Caenge S/A visando a realização de obras de 
construção do novo Hospital Municipal Paulino Werneck na Ilha do Governador. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/001432/2011 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em julho e agosto/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª e da 5ª visita, da execução do 
contrato nº 101/2010, lavrado com a Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção 
S/A, visando a realização das obras de construção da Transoeste Grota Funda - 
Corredor exclusivo de BRT - Lote 01. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000898/2009 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de 
Urbanização - RIOURBE, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 
188/2008, lavrado com a empresa LM Engenharia Ltda visando à realização de obras 
de reconstrução de Escola Padrão compacta com 04 (quatro) salas de Educação 
Infantil, 04 salas de Ensino Fundamental, quadra e vestiários na Escola Municipal 
Max Fleiuss. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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040/000783/2009 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/2ª CRE, em novembro/dezembro/2008. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/07/2011. 
 
040/000585/2010 
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 
33/2010, lavrado com as empresas Odebrecht, Construtora OAS e EIT - Empresa 
Industrial Técnica S/A visando a realização de obras de revitalização da área central 
da Saúde e da Gamboa - Porto Maravilha. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, em setembro/2011.  
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram unidades de 
saúde de atenção básica da Área de Planejamento 5.1, por meio da verificação das 
condições estruturais e operacionais 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME/2ª CRE, em julho/agosto/2011. 
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições 
gerais da escola. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 

7.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS  

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao 3º trimestre de 2011, 
destacamos as seguintes: 
      
040/004467/2009 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, em setembro/outubro/2009. 
OBJETIVOS: Verificação nas Creches Públicas Municipais do quantitativo de 
funcionários contratados através dos convênios, bem como analisar qualitativamente 
a contratação desses profissionais.  
COMENTÁRIOS: A motivação desta verificação foi o elevado quantitativo de 
convênios e termos aditivos celebrados pela SME nos exercícios de 2008 e 2009 e a 
substituição dos recreadores por agentes auxiliares de creche, categoria criada pela 
Lei 3985/2005. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/07/2011. 
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040/003634/2011 
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC, em julho/2011. 
OBJETIVOS: Verificação do Contrato nº 012/2010 referente a obras de implantação 
das ciclovias integradoras da Zona Oeste. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002890/2011 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em abril de 2011. 
OBJETIVOS: Complementar a Verificação in loco objeto do processo 
40/0002869/2011 procedendo à realização de inspeção nas instalações físicas dos 
equipamentos da 1ª, 2ª, 4ª, 8ª e 10ª Coordenadoria de Assistência Social - CAS. 
COMENTÁRIOS: A complementação da Verificação in loco objeto do processo 
40/0002869/2011 foi motivada pela constatação de diversos problemas relevantes 
nas instalações físicas dos equipamentos visitados na ocasião. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
         
040/002869/2011 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em abril de 2011. 
OBJETIVOS: Exame do Convênio nº 183/2009, celebrado com a Casa Espírita 
Tesloo, cujo objeto é a Co-gestão das Ações de Proteção Básica e Especial no 
âmbito da 10ª Coordenadoria de Assistência Social - 10ª CAS.  
COMENTÁRIOS: Devido aos problemas identificados nas prestações de contas da 
Casa Espírita Tesloo, a equipe inspecionante realizou, a título de comparação, análise 
preliminar das últimas prestações de contas apresentadas para a 1ª CAS (ONG 
Associação Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança - Roda Viva), 2ª 
CAS (ONG Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro - OPJ), 4ª 
CAS (ONG Central de Oportunidades) e 8ª CAS (ONG Casa Espírita Tesloo). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/001340/2011 
Inspeção Especial realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia 
de Tráfego - CET-RIO, em abril/2011. 
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: análise do processo administrativo nº 
003/201.504/2009 da CET-RIO, que trata da prestação de serviços de engenharia 
voltados à segurança viária, em face das denunciais apresentadas no programa 
Fantástico da Rede Globo, no domingo dia 13/03/2011, sobre a máfia das multas e 
lombadas eletrônicas; processos de pagamentos do contrato nº 028/2009; 
constatação da elaboração prévia dos estudos técnicos indicativos da localização dos 
equipamentos medidores da velocidade; confrontação da localização apresentada nos 
estudos técnicos com o cronograma de instalação constante do projeto básico; 
verificação in loco dos equipamentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/08/2011. 
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A PROCESSAR 
Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil, em agosto/2011.  
OBJETIVOS: O presente relatório tem por escopo avaliar os dois Termos Aditivos  
que se vinculam ao Contrato de Gestão nº 03/09, cujo objeto trata do gerenciamento 
das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Vila Kennedy (CAP 5.1) e Cidade de 
Deus (CAP 4.0) executada pela Organização Social IABAS. 
Além dos Aditivos, o escopo abrangeu também o contrato de Gestão nº 02/11, com 
vigência de 01/01/11 a 31/12/12 e valor de R$ 166.105.007,71, cujo objeto se refere 
ao gerenciamento das unidades básicas de saúde da Estratégia de Saúde da Família 
no âmbito da CAP 5.1, também executada pela OS IABAS. 
COMENTÁRIOS: A Inspeção visa atender à solicitação da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro de autoria do Exmo Sr. Vereador Paulo Pinheiro. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil, em julho/2011.  
OBJETIVOS: Verificar o cumprimento do Contrato de Gestão nº 11/2010, firmado 
entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e a OS Associação Global 
Soluções em Saúde. 
COMENTÁRIOS: A referida Inspeção visa atender à solicitação oriunda da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, objeto do processo CMRJ/1592/2011. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS, em setembro/2011. 
OBJETIVOS: Verificação da execução do Convênio nº 282/2010 firmado com a 
entidade Empredec, relativo ao "Programa Projovem Urbano". 
COMENTÁRIOS: A motivação desta verificação foram as denúncias trazidas a esta 
Corte de Contas, através de sua Ouvidoria, que apontaram supostas irregularidades 
quanto a atrasos nos pagamentos dos professores e ausência no fornecimento de 
material aos alunos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração. 
 
 

7.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

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

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



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

44 
 
 

das medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas. 

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

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

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

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a 
editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de julho a setembro 
de 2011. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência 
que foram analisados neste trimestre pelo Plenário: 
      
040/004884/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Execução de Obras de Construção do Espaço de Desenvolvimento Infantil 
(EDI) SOIECON. Rua Lourenço Marques s/n - Marechal Hermes - XV RA - AP3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/09/2011. 
 
040/004860/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 041/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de pavimentação, drenagem e saneamento 
na comunidade Village Tutóia e Caminho do Tutóia em Cosmos, na área da 
O/SUBOP/CGO/4ª GO/XVIIIª AR/AP 5.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/004810/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Execução de "Obras de Construção de EDI na Comunidade Rio das Pedras 
- Rua Velha s/nº - Jacarepaguá".   

SMO
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29%

SMH
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COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/09/2011. 
 
040/004809/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. OBJETO: Execução de "Obras de Construção de EDI na Comunidade Nova 
Brasília - Rua Projetada s/nº - Nova Brasília - Complexo do Alemão".  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/09/2011. 
 
040/004636/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 039/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de "Bairro Maravilha Oeste" - Obras de Pavimentação, 
Drenagem e Saneamento na Comunidade Vivendas do Sol, em Paciência. Área da 
O/SUBOP/CGO/4ª GO - XIX A.R. - AP 5.3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/09/2011. 
 
040/004635/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 040/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: "Bairro Maravilha Norte" - Revitalização com Obras de Pavimentação e 
Drenagem em diversos logradouros no Bairro do Engenho Novo. Área da 
O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII R.A. - AP 3.1.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/004634/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 038/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Concessão do Serviço Público de Esgotamento Sanitário na Área de 
Planejamento AP. 5.0. 
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/004585/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2011 da Secretaria municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Obras de Construção de EDI na Estrada do Quafá - 9º CRE - Santíssimo.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/004538/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
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SMH. 
OBJETO: Execução do Complemento da 2ª fase das obras de infraestrutura do 
Loteamento Areal, Estrada do Mato Alto, Bairro Guaratiba, A.P.-5.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/09/2011. 
 
040/004532/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 037/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Revitalização com obras de pavimentação, 
drenagem e saneamento na Comunidade Vale do Sabiá, em Paciência, na área da 
O/SUBOP/CGO/4ª-GO/XIXª AR/ AP-5.3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/004531/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 036/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, drenagem e saneamento 
no residencial Campo Verde em Cosmos, na área da O/SUBOP/CGO/4ª-GO/XVIII - 
AR AP-5.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/004407/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 034/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Obras de execução de reservatórios profundos e intervenções na calha do 
rio Trapicheiros, visando o controle de enchentes da bacia do Canal do Mangue. 
Praça da Bandeira - VIII R.A. - A.P. 2.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/004406/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 035/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de obras de desvio do rio Joana com execução de galerias, 
reforço de calha e intervenções complementares, visando o controle de enchentes da 
bacia do Canal do Mangue. Praça da Bandeira - VIII R.A. - AP. 2.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/004386/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 034/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Construção de 02 (duas) Unidades de Clínica da Família e de Centro de 
Reabilitação na Av. Monsenhor Felix - Irajá.  



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

48 
 
 

COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/004203/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 da Secretaria Municipal de Fazenda - 
SMF. 
OBJETO: Concessão de uso do imóvel situado na Av. das Américas, nº 9.300, Barra 
da Tijuca, com atividade de posto de serviços para a venda de combustíveis 
automotivos e atividades afins.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/004202/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 da Secretaria Municipal de Fazenda - 
SMF. 
OBJETO: Concessão de uso do imóvel situado entre Av. Gláucio Gil e Rua Carlota 
Macedo Soares, Recreio dos Bandeirantes, com atividade de posto de serviços para a 
venda de combustíveis automotivos e atividades afins.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/003996/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 032/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de reparo e pintura das fachadas, muros, gradis e portões, revisão 
dos telhados, impermeabilização de calhas e trechos de laje, reparo, 
impermeabilização e recuperação de estrutura de cisternas, recuperação do parque 
infantil e pequenos serviços no Conjunto Maravilha Rio Tamisa - Rua Mirassol, n.° 51 
- Campo Grande - XVIII RA - AP 5.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/003983/2010 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 da Empresa de Turismo do Município do 
Rio de Janeiro - RIOTUR. 
OBJETO: Concessão de serviço público para operação de infraestrutura dos pontos 
de informações turísticas, atualmente operada pela RIOTUR, bem como para 
operação de serviço de transporte turístico regular.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 01/08/2011 
 
040/003914/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 da Fundação Instituto de Geotécnica do 
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Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. 
OBJETO: Estabilização de solo de fundação e recuperação da urbanização em 
trechos da Rua Claudio Besserman Vianna, Barra da Tijuca, XXIV RA, AP 4.2.   
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/08/2011. 
 
040/003867/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 031/2011 da Empresa Municipal de Urbanização -
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de complementação da Praça do Conhecimento de Padre Miguel - 
Rua do Açafrão, s/n.° - Padre Miguel.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/08/2011. 
 
040/003685/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Obras de Urbanização, Infra-Estrutura e Edificações da Colônia Juliano 
Moreira - Área 2 - XVI R.A. - AP 4 - Jacarepaguá.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/08/2011. 
 
040/003684/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 033/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Manutenção da calha dos Corpos Hídricos, na área da Bacia de 
Jacarepaguá - AP.4.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/003613/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 029/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de Reforma do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Rua 
Amoroso Lima, nº 15, Cidade Nova.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/003612/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 030/2011 da Empresa Municipal de Urbanização -
RIOURBE. 
OBJETO: Reparo e pintura das fachadas, dos muros e gradis, revisão dos telhados, 
reparo estrutural e impermeabilização das caixas d'água, castelo e cisterna e 
implantação de parquinho infantil no Conjunto Maravilha. Av. Marechal Rondon, nº 
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2500, XIII RA - AP 3.1 - Engenho Novo.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/003539/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 028/2011 da Empresa Municipal de Urbanização -  
RIOURBE 
OBJETO: Obras de Reforma de fachada, serviços de impermeabilização, recuperação 
estrutural, pintura de blocos e implantação de quadra no Conjunto Maravilha Light - 
Estrada Ademar Bebiano, n.º 4.341 - Engenho da Rainha - XII RA AP 3.1.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/003538/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 026/2011 da Empresa Municipal de Urbanização -
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de reforma geral com modificações e acréscimos na E.M. Professor 
Alfredo Russel - Rua Aristóteles, 485 - Rocha Miranda - XV RA - AP 3.3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/003537/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de Reforma Geral do CIEP Henfil. Rua Carlos Seidl, s/ nº, Caju - I 
RA, AP 1.0.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/003290/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2001 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Contratação de empresa para implantação do Trabalho Técnico Social nas 
unidades Morro da Coroa e Morro da Babilônia (Chapéu Mangueira), contempladas 
pelo Programa PROMORADIA 2009.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 19/09/2011. 
 
040/003167/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 025/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Reforma de fachadas, serviços de recuperação estrutural, 
impermeabilização, pintura e implantação de área de lazer no Conjunto Maravilha 
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IAPC Cachambi - Localizado nas Ruas Miguel Angelo, Miguel Cervantes e Barcelona 
- XIII RA - AP 3.1 - Cachambi.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/07/2011. 
 
040/003166/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 032/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de obras de construção de passarelas sobre linha férrea (metrô e 
supervia) e urbanização do entorno do Estádio do Maracanã. Área da 
O/SUBOP/CGO/2ª GO - IX-AR. - AP-22.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/08/2011. 
 
040/003165/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 031/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Drenagem, Pavimentação e 
Saneamento na Comunidade Vilamar em Guaratiba. Área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - 
XXVIª AR - AP 5.3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/003164/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 030/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Obras de Revitalização de Área sob o Viaduto da Linha Amarela entre as 
Ruas Bento Gonçalves e Goiás. Engenho de Dentro.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
040/003000/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 029/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de obras de implantação do interceptor e coletores-tronco da 
rede de esgotamento sanitário da Bacia do Cação Vermelho e implantação de rede de 
esgoto da Sub-bacia de Santa Cruz - Programa Saneando Santa Cruz - XIX A.R. - 
AP. 5.3.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 31/08/2011. 
 
040/002999/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 028/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de Obras de Construção da Estação de Tratamento de Esgoto  
(ETE) de Santa Cruz - XIX A.R. - AP. 5.3. Programa Saneando Santa Cruz.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

52 
 
 

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/08/2011. 
 
040/002941/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 da Fundação Instituto de Geotécnica do 
Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. 
OBJETO: Execução de Estabilização de solo de fundação e reaterro em área do 
Parque do Cantagalo, Lagoa Rodrigo de Freitas, VI AR, AP-2.1.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 03/08/2011. 
 
040/002914/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC. 
OBJETO: Execução dos Serviços de Coleta de Amostras, Análises Físico-Químicas e 
Biológicas e Avaliação das Condições de Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de 
Freitas e Canais e Rios a ela ligados - Canais do Jardim de Alah, da Av. Visconde de 
Albuquerque, da Rua General Garzon, do Jóquei, e Rios Rainha, dos Macacos e 
Cabeças, Elaboração e Manutenção de Banco de Dados com as Informações Obtidas 
e Apoio às Ações de Educação Ambiental.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 14/09/2011. 
 
040/002913/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Implantação de Rede de Drenagem no Entorno do Estádio João Havelange 
(Engenhão) - Engenho de Dentro - XIII RA - AP 3.1.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/08/2011. 
 
040/002876/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 da Fundação Jardim Zoológico da Cidade 
do Rio de Janeiro - RIOZOO. 
OBJETO: PERMISSÃO DE USO - Espaço destinado à instalação de 02 (dois) 
espaços/boxes na RIOZOO, para a exploração e gestão de captação e impressão de 
imagens no interior da Fundação RIOZOO, conforme mapa constante do anexo VI, 
que é parte integrante e complementar do presente Edital.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Cote de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/002833/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 da Fundação Parques e Jardins do 
Município do Rio de Janeiro - FPJ. 
OBJETO: Melhoria ambiental para abrigo de animais - Benfica.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
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questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 27/07/2011. 
 
040/002698/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 026/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Execução de serviços de restauração e melhoramentos em diversos 
logradouros nos bairros de Ipanema e Leblon. Área da O/SUBOP/CGO/3ªGO/VIª AR - 
AP 2.1. 
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/002697/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 025/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Melhorias físicas e operacionais no Viaduto Ataúlfo Alves e entorno, em 
Benfica, na área do O/SUBOP/CGO/5ªGO/VIIª AR - AP 1.0.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/09/2011. 
 
040/002662/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Contratação de empresa para apoio a SMH no Gerenciamento do 
Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro - Terceira 
Etapa - PROAP - RIO III.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Cote de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 29/08/2011. 
 
040/002660/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 024/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Obras de Pavimentação e Drenagem em Diversos Logradouros no Bairro 
de Oswaldo Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO/XV-AR/AP 3.3 - Bairro Maravilha 
Norte. Logradouros no Bairro de Oswaldo Cruz.   
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 31/08/2011. 
 
040/002649/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de drenagem, pavimentação e urbanização 
da Comunidade Village das Palmeiras, em Inhoaíba, desague II e III - Fase 1, na área 
da O/SUBOP/CGO/4ªGO/XVIII-AR/AP-5.2.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 04/07/2011. 
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040/002612/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 da Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos - SECONSERVA. 
OBJETO: Serviços de revitalização da sinalização horizontal em todas as A.P.'s.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/08/2011. 
 
040/002395/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2011 da Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos - SECONSERVA. 
OBJETO: Obras de apoio aos serviços de aplicação de misturas asfálticas e 
granulares para a SC/SUBEC/CGC no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/07/2011. 
 
040/002339/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de reconstrução da E.M. Tenente Coronel PM Eduardo Villaça. Rua 
Engenheiro Antonio Simões Martins, nº 4, XVII RA, AP 5.1, Realengo.  
COMENTÁRIOS: A 7ª IGE, após o exame, constatou que diversas questões restaram 
pendentes de esclarecimentos e/ou retificações. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 20/07/2011. 
 
040/002333/2010 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2010 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
OBJETO: Execução de obras de urbanização do Loteamento Piai, pelo programa do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, em Guaratiba - XXIV R.A. - A.P. 5.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/07/2011. 
 
040/002286/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de reforma parcial e recuperação estrutural do SAMBÓDROMO. 
Avenida Marquês de Sapucaí, s/nº - II RA - AP 1 - Centro.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 27/07/2011. 
 
040/002285/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2011 da Empresa Municipal de Urbanização -
RIOURBE. 
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OBJETO: Obras de Reforma e Adaptação de Equipamentos Urbanos de Saúde, 
Educação, Esportes e Lazer no Bairro Carioca - Rua Bérgamo nº 320 XIII RA - AP 
3.1. Triagem.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 25/07/2011. 
 
040/002205/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 021/2011 da Secretaria Municipal de Obras - SMO. 
OBJETO: Obras de recuperação estrutural e realização de ensaios técnicos no 
Elevado das Bandeiras - Joá - AP-4 - XXIV A.R. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 10/08/2011. 
 
040/002040/2011, 040/002042/2011, 040/002043/2011, 040/002045/2011 
EDITAIS DE CONCORRÊNCIA Nº 013. 015, 016 e 018/2011 da Empresa Municipal 
de Urbanização - RIOURBE. 
OBJETO: Construção de Escola Padrão compacta linear nas localidades: Av. Cesário 
de Melo - XVIII RA - AP 5.2 - Campo Grande; Rua Projetada "A" - XXV RA - AP 3.3 - 
Barros Filho; Estrada dos Palmares - XIX RA - AP 5.3 - Santa Cruz e na Rua Tibagi, 
nº 316 - XVII RA - AP 5.1 - Bangu. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetidos ao Plenário após análise da 7ª IGE, a 
RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado das referidas licitações, em 
valores totais, de R$ 31.200.829,50 para R$ 23.464.157,16, representando uma 
redução de  R$ 7.736.672,34. 
DECISÃO: Os processos foram arquivados na Sessão de 28/09/2011. 
 
040/001973/2011, 040/001974/2011, 040/001975/2011, 040/001976/2011, 
040/001977/2011, 040/001978/2011, 040/001979/2011 
EDITAIS DE CONCORRÊNCIA Nº 008 a 014/2011 da Secretaria Municipal de 
Transportes - SMTR. 
OBJETO: Delegação de Serviço de Transporte Público Urbano Local na Área de 
Planejamento 3 (AP3) referente aos Lotes: Água Santa - Lins A-1, Ilha do Governador 
A-1, Leopoldina A-1, Leopoldina A-2, Pavuna - Anchieta A-1, Pavuna - Anchieta A-2 e 
Madureira A-1. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: Os processos foram arquivados com recomendação na Sessão de 
28/09/2011. 
 
040/001785/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de recuperação dos pilares que compõem a cobertura e substituição 
dos elevadores no calçadão de Bangu - XVII RA - AP 5.1. 
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a 
entidade promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ R$ 797.355,73 
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para R$ 770.777,20, totalizando uma redução de R$ 26.578,53. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/07/2011. 
 
040/001748/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de reforma de fachadas e coberturas, serviços de 
impermeabilização, recuperação estrutural, serviços de pintura e reurbanização de 
área de lazer no Conjunto Maravilha do Pre. Estrada do Pre, n.º 1.380 - Campo 
Grande - XVIII RA - AP 5.2. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 03/08/2011. 
 
040/001638/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Obras de recuperação e urbanização do calçadão de Bangu. Av. Cônego 
de Vasconcelos e Av. Ministro Ary Franco - Bangu - XVII RA - AP 5.1. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/07/2011. 
 
040/001546/2010 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 da Secretaria Municipal da Casa Civil - 
CVL. 
OBJETO: Contratação para prestação de serviços de implantação do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal (GGI-M), com aquisição de infraestrutura, equipamentos, 
sistema de gerenciamento de imagens, ativos de rede, incluindo-se os serviços 
técnicos de engenharia para instalação, configuração, manutenção preventiva, 
corretiva e suporte técnico.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/08/2011. 
 
040/001328/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE. 
OBJETO: Complementação das obras de Reconstrução da E. M. Joaquim Manoel de 
Macedo e execução de quadra poliesportiva situada à Rua Padre Juvenal, n.º 74, em 
Paquetá - XXI RA - AP 1.0.  
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 06/07/2011. 
 
040/000544/2011 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 da Secretaria Municipal de Habitação - 
SMH. 
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OBJETO: Contratação de empresa para implantação do Trabalho Técnico Social nas 
Comunidades do Loteamento Piaí e Complexo da Tijuca (Rodo / Bispo / Matinha / 
Pantanal / Sumaré / Borel / Liberdade /Chacrinha), contemplados pelo Programa 
FNHIS. 
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos 
questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 14/09/2011. 
 
 
 

7.7. APRECIAÇÃO DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES 

7.7.1. DENÚNCIAS 

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

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

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 3º trimestre de 2011: 
      
040/001504/2010 
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Sr. Silvio Bittencourt de Carvalho Leal 
acerca de ocupação arbitrária de logradouro público e exploração irregular de área 
pertinente ao Termo de Permissão de Uso n.º 241/98. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral realizou verificação in loco, com fulcro no 
Regimento Interno.  Constatadas impropriedades.  Retorno da 2.ª diligência. Em novo 
exame técnico, foi sugerida manutenção diligência para que a Secretaria Municipal de 
Fazenda apresente esclarecimentos complementares, bem como consulta à 
Secretaria Municipal de Transportes sobre a legalidade da utilização dos recuos das 
calçadas na Rua do Mercado e do Ouvidor, pela Bolsa do Rio, para estacionamento 
de automóveis e motocicletas. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 13/07/2011. 
 

7.7.2. REPRESENTAÇÕES 

      
040/004005/2011 
REPRESENTANTE: Vereador Eliomar de Souza Coelho 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação - SME. 
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ASSUNTO: Convênio nº 277/2010, cujo objeto é o controle de assiduidade escolar, 
contemplando o fornecimento de transporte para alunos das escolas municipais da 
Rede Pública Municipal de Ensino no Serviço Público de Passageiros de Ônibus - 
SPPO - RJ do Rio de Janeiro, na forma disposta pela Lei nº 3.167/2000. 
DECISÃO: Pela remessa de cópia ao órgão jurisdicionado - Sessão de 21/09/2011. 
 
040/003701/2011 
REPRESENTANTE: Suprema Sistemas Eletrônicos Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de janeiro - CET-
RIO. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 02/2011-CET-RIO, cujo objeto é a Prestação de 
serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da 
velocidade, em vias da cidade do Rio de Janeiro, através da utilização de 
equipamentos eletrônicos - lombadas eletrônicas e outros dispositivos. 
COMENTÁRIOS: supostas ilegalidades em relação aos critérios de pontuação 
adotados, equipamentos e pontuação das empresas. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 15/08/2011. 
 
040/003697/2011 
REPRESENTANTE: Eliseu Hopp & Cia. Ltda.  
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de janeiro - CET-
RIO. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 02/2011-CET-RIO, cujo objeto é a Prestação de 
serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da 
velocidade, em vias da cidade do Rio de Janeiro, através da utilização de 
equipamentos eletrônicos - lombadas eletrônicas e outros dispositivos.  
COMENTÁRIOS: Alegação de exigências abusivas em relação à demonstração 
técnica das participantes. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 15/08/2011. 
 
040/003171/2011 
REPRESENTANTE: LT Comercial Ltda.  
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de janeiro - CET-
RIO. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 02/2011-CET-RIO, referente à Prestação de 
serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da 
velocidade, em vias da cidade do Rio de Janeiro, através da utilização de 
equipamentos eletrônicos - lombadas eletrônicas e outros dispositivos. 
COMENTÁRIOS: Alegação de irregularidades em relação ao tipo da licitação 
adotado, bem como em relação às especificações dos equipamentos a serem 
adquiridos. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 31/08/2011. 
 
040/003151/2011 
REPRESENTANTE: Route Tecnologia Ltda. 
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REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de janeiro - CET-
RIO. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 02/2011-CET-RIO, cujo objeto é a Prestação de 
serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da 
velocidade, em vias da cidade do Rio de Janeiro, através da utilização de 
equipamentos eletrônicos - lombadas eletrônicas e outros dispositivos. 
COMENTÁRIOS: Alegação de ausência de definições mínimas que permitiriam 
caracterizar os equipamentos objeto da futura contratação.  
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 15/08/2011. 
 
040/002969/2011 
REPRESENTANTE: SINDIVANS-RIO - Sindicato dos Permissionários dos Serviços 
de Transporte de Passageiros e Comunitário do Município do Rio de Janeiro. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.  
ASSUNTO: Editais de Concorrência nºs 08/2011 a 26/2011- SMTR, tendo por objeto a 
delegação da prestação do serviço de transporte público urbano local. 
COMENTÁRIOS: Alegações de supostas irregularidades no Certame, quanto aos 
critérios de participação, que seriam excessivamente restritivos.  
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 28/09/2011. 
 
040/002968/2011 
REPRESENTANTE: Planinvesti Administração e Serviços Ltda 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ. 
ASSUNTO: Solicitação de suspensão cautelar do Pregão Presencial nº 24/2011, 
realizado pela RIOLUZ, para contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração de sistema refeição/alimentação através de cartão eletrônico, a serem 
utilizados pelos empregados da companhia. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE tendo em vista o princípio do contraditório e ampla defesa 
sugeriu o encaminhamento do processo a RIOLUZ para que esta pudesse prestar os 
esclarecimentos necessários. 
OBSERVAÇÃO: Em Sessão Plenária de 20/07/2011, deliberou-se que a 
Representante fosse notificada para informar se mantinha o interesse no 
prosseguimento do feito, diante das alterações promovidas no Edital. Em resposta, a 
Representante manifestou-se informando que as alterações asseguraram a 
competitividade do certame. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 27/07/2011. 
 
040/002565/2011 
REPRESENTANTE: Daten Tecnologia Ltda. 
REPRESENTADA: Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO 
ASSUNTO: Representação formulada a respeito de suposta irregularidade ocorrida 
quando da realização do Pregão Presencial nº 07/2011, para aquisição de 
equipamentos de informática. 
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, sugeriu diligência, visando assegurar à GM-RIO o direito 
do contraditório e da ampla defesa. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/08/2011. 
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040/001104/2011 
REPRESENTANTE: Intelseg -Tecnologia, Consultoria e Segurança Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL. 
ASSUNTO: Edital de Pregão nº 08/2010 - CVL, que tem por objeto a contratação para 
a prestação de serviços de implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. 
COMENTÁRIOS: Alegação de não observância aos princípios e normas atinentes a 
matéria, no curso do julgamento do Pregão Presencial nº 08/2010 - CVL. 
DECISÃO: O processo foi conhecido e, no mérito, julgado improcedente em Sessão 
de 22/08/2011. 
 
040/001060/2011 
REPRESENTANTE: Empresa Mactecnology Comércio de Informática Ltda 
REPRESENTADA: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 
Rio de Janeiro - CDURP 
ASSUNTO: Alegação de não terem sido observados princípios básicos de isonomia e 
vinculação ao ato convocatório, em relação ao Pregão Presencial nº 12/10, relativo à 
aquisição de equipamentos de informática. 
DECISÃO: Processo foi baixado em diligência na Sessão de 21/09/2011. 
 
 

7.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  

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

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

(...) 

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

(...) 

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 destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro: 
      
CMR/002833/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Eliomar Coelho, de cópia de 
inteiro teor dos Processos nºs 40/1387/2007, 40/3658/2007 e 001/765/2009. 
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COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas. 
 
040/005036/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
análise da economicidade de contrato firmado entre a Secretaria Municipal de 
Habitação - SMH e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE no 
valor de R$ 12,8 milhões, cujo objeto é a prestação de serviços de pesquisa e 
diagnóstico social em 40 grupamentos de comunidades. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral sugeriu o sobrestamento do processo 
40/5036/2011, tendo em vista o não recebimento do referido contrato, e que a Exma. 
Vereadora fosse informada do ocorrido. 
 
040/004451/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Pereira, de 
informações acerca da contratação da sociedade Mckinsey & Company Inc. do Brasil 
Consultoria Ltda., por inexigibilidade, para "execução de serviços de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal". 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/PRES/00334/2011, de 09/09/2011.  
 
040/004269/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
certidão de inteiro teor do processo nº 40/000.244/2008, que trata da Inspeção 
Extraordinária realizada no Programa PROJOVEM da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00309/2011, de 29/08/2011, foi 
encaminhada cópia da informação e da documentação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/003936/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, da 
análise do Pregão Presencial nº 13/2011, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - 
GM-Rio. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/322/2011, de 01/09/2011.  
 
040/003935/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
certidão de inteiro teor do processo nº 40/001.162/2011, tratando da análise do 
Convênio nº 277/2010, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e o 
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - Rio Ônibus.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00283/2011, de 16/08/2011, foi 
encaminhada cópia da informação e da documentação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/003933/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
verificação em próxima Inspeção Ordinária a ser realizada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS acerca da legalidade do contrato nº 141/2011, em especial, 
quanto à dispensa de licitação em se tratando de serviço de manutenção predial de 
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caráter preventivo e corretivo. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00290/2011, de 22/08/2011, foi 
informado que foi autorizada à verificação da legalidade do citado contrato, em futura 
inspeção a ser realizada pela 3ª IGE no órgão. 
 
040/003932/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de 
realização de Inspeção Ordinária nos contratos celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e a empresa Metalúrgica Valença 
Indústria e Comércio Ltda, tendo em vista as denúncias apuradas pelas matérias 
jornalísticas veiculadas pelo jornal "O Globo" em 18/07/2011, que questionavam o 
preço das Clínicas da Família e das UPAs construídas pelo Estado do Rio de Janeiro 
e Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00349/2011, de 20/09/2011, foi 
encaminhada solicitação de informações acerca da análise do Pregão Presencial 
Internacional nº 25/2009 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
040/003929/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa, de 
informações acerca dos convênios celebrados pela Secretaria Especial da Copa 2014 
e Rio 2016 - SERIO analisados por esta Corte de Contas. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00302/2011, de 29/08/2011.  
 
040/003927/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
cópias das instruções técnicas e votos proferidos no processo n.º 40/640/2011, que 
trata do Contrato n.º 178/2010, celebrado entre a Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro - RIOTUR e a empresa Daniel Alves da Cunha Locação de 
Equipamentos ME. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0289/2011, de 22/08/2011.  
 
040/003925/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
cópia de inteiro teor do processo nº  40/3177/2010, que trata do Contrato nº 61/2010, 
celebrado entre a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR e a 
empresa Dream Factory Comunicação e Eventos Ltda. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00305/2011, de 29/08/2011.  
 
040/003826/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
informações acerca do processo n.º 40/236/2011, que trata do relatório de Inspeção 
Ordinária realizada pela 1ª IGE junto à Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, 
em outubro/2010. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00343/2011, de 13/09/2011.  
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040/003825/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
informações referentes ao retorno de diligência determinada na inspeção ordinária 
realizada na Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ no período de 
novembro/2009 a agosto/2010, autuada sob o processo nº 40/6920/2010.  
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/344/2011, de 13/09/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/003819/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de  
verificação da execução do contrato nº 10039/2010, celebrado entre a Secretaria 
Municipal da Casa Civil - CVL e a empresa Facility Central de Serviços Ltda. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00292/2011, de 22/08/2011.  
 
040/003818/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
verificação da execução do contrato n.º 10005/2010, celebrado pela Secretaria 
Municipal da Casa Civil - CVL. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPASCP/00340/2011, de 13/09/2011.  Foi destacado que 
o contrato em referência teve sua execução verificada na inspeção ordinária realizada 
em abril/2011. 
 
040/003475/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador Eider Dantas, de 
encaminhamento de listagem com informações de contratos decorrentes de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação celebrados pela Secretaria Municipal de Educação - 
SME com empresas, pessoas físicas, fundações ou institutos, tendo por objeto a 
prestação de serviços de consultoria. 
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00258, de 29/07/2011. 
 
040/003147/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de 
realização de Inspeção para verificação do cumprimento do Contrato de Gestão nº 
03/2009, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e a 
Organização Social IABAS, referente a unidades de Pronto Atendimento - UPAS na 
Cidade de Deus e na Vila Kennedy. 
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral informou por meio do Ofício nº 
TCM/GPA/PRES/00237/2011, de 20/07/2011, que o Contrato de Gestão nº 03/2009 
foi objeto de Inspeção no período de junho de 2011, encontrando-se o respectivo 
relatório em fase final de elaboração. 
 
040/002850/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de 
informações acerca das denúncias veiculadas na imprensa sobre os contratos 



TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

64 
 
 

existentes entre o Município do Rio de Janeiro e a Delta Construções S.A. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00244/2011, de 21/07/2011. 
 
040/002668/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador Reimont, Presidente da 
Frente Parlamentar Pela Democratização da Comunicação e da Cultura da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, de encaminhamento de cópias de inteiro teor 
"dos procedimentos de controle da execução orçamentária da qual resulte beneficiária 
a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira ou outras 
entidades relacionadas à execução musical pelos músicos contratados pelas 
entidades aqui aventadas, para os exercícios de 2002 a 2011". 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00223/2011, de 12/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação e da documentação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/002540/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de 
remessa de cópia de registros e informações relacionadas ao Contrato de Execução 
da Ciclovia da Zona Oeste 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas 
por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00220/2011, de 06/07/2011. 
 
040/001211/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
verificação da execução do contrato n º 010021/2010, em futura inspeção a ser 
realizada na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu novas informações, tendo sido 
remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00339/2011, de 13/09/2011. 
 
040/000837/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andréa Gouvêa Vieira, de 
informações acerca da análise da legalidade do procedimento de seleção de 
empresas para o desenvolvimento de estudos para a implantação do Projeto 
Transolímpica. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu novas informações, tendo sido 
remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00338/2011, de 13/09/2011. 
 
040/000835/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, de 
informações acerca da análise da legalidade do procedimento de seleção de empresa 
para o desenvolvimento de estudos para a implantação do Projeto de Esgotamento 
Sanitário da Área de Planejamento - 5 (AP-5). 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu novas informações, tendo sido 
remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00337/2011, de 13/09/2011. 
 
040/000475/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, da 
análise da legalidade do convênio nº 15/2010, celebrado entre o Município do RJ, o 
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Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Getúlio Vargas. 
COMENTÁRIOS: A 1ª Inspetoria Geral forneceu informações complementares, tendo 
sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00280/2011, de 15/08/2011. 
 
 

7.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

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

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

 
040/004871/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania da 
Capital, de informações acerca dos Convênios nºs 89/2005 e 127/2005 firmados entre 
a Secretaria Municipal de Educação - SME e ERCROM - Entidade de 
Representações Comunitárias de Rocha Miranda e Bairros Adjacentes, remetendo 
cópia do processo de fiscalização em meio magnético.   
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00347/2011, de 15/09/2011, foi 
encaminhada cópia da informação e da documentação apresentada pela 3ª IGE. 
 
040/004137/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações referentes ao Processo Administrativo nº 
09/021.315/2002, relativo a execução, pelo regime de empreitada por preço unitário, 
das obras de construção da nova Maternidade Leila Diniz, em Curicica. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/326/2011, de 02/09/2011, foi 
encaminhada cópia dos pareceres e votos dos processos 40/3705/2002, 
40/6635/2002, 40/5080/2003 e 40/5921/2003 apresentados pela 2ª IGE. 
 
040/003945/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca das Concorrências n.ºs 06, 
07, 08 e 09, de 
2009 da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, que possuem como objeto a 
prestação de serviço de transporte público urbano local na A.P. 5. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00320/2011, de 01/09/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE, bem como da 
documentação que a instrui, em mídia digital, relativa a peças dos processos  
nºs. 40/0035/2010, 40/0036/2010, 40/0037/2010 e 40/0038/2010. 
 
040/003944/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca do processo 40/4628/2009, 
que trata da representação ofertada pela empresa Reeme Repuxação e Metalúrgica 
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Ltda, por suposto direcionamento do certame e superfaturamento de valores 
referentes ao Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2009 da Companhia Municipal de 
Energia e Iluminação - RIOLUZ, cujo objeto é o registro de preço de diversos 
materiais elétricos. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/288/2011, de 22/08/2011, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/003619/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Proteção à Educação 
da Capital, de informações prestadas pela Empresa Municipal de Urbanização - 
RIOURBE - PI 369/10, relativas a construção de creche e urbanização através do 
Contrato nº 104/2011. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/259/2011, de 02/08/2011, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/003499/2010 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro, de informações acerca do cumprimento das diligências determinadas por 
este Tribunal conforme votos de números 222/2007 e 60/2010 de lavra dos 
Excelentíssimos Senhores Conselheiros Relatores Nestor Guimarães Martins da 
Rocha e Jair Lins Netto, respectivamente. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00264/2011, de 08/08/2011, foi 
encaminhada a informação, armazenada em mídia CDR, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003159/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de cópia integral do processo nº 40/6095/2010. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00268/2011, de 09/08/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003158/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de informações sobre o exame da regularidade da concessão 
de "cota de participação da RIOTUR no projeto da 15ª Parada do Orgulho LGBT RIO 
2010". 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00269/2011, de 09/08/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003157/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Cidadania, de informações sobre o processo nº 49/2148/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00249/2011, de 22/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE. 
 
040/003156/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania da Capital, de informações a respeito do exame efetuado por 
esta Corte de Contas, do Convite nº 40/2007, levado a efeito pela Fundação Parques 
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e Jardins. 
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00256/2011, de 28/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE, esclarecendo que não há 
registro de verificação deste Tribunal sobre a matéria tratada no citado expediente. 
 
040/003155/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital de informações sobre a apreciação desta Corte de Contas acerca 
dos Contratos nº 007/2009 e nº 010/2009, ambos celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e a Organização Social Centro Integrado 
de Apoio Profissional - CIAP. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00250/2011, de 22/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003154/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital de informações dos convênios celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e a UNIMAR. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0245/2011, de 21/07/2011, foi 
encaminhada a documentação, arquivada em mídia CDR, apresentada pela 4ª IGE. 
 
040/003003/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Cidadania, de informações para instruir o Inquérito Civil MPRJ nº 2010.003.93859 
acerca das obras de recuperação da Auto-estrada Grajaú-Jacarepaguá.  
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/233/2011, de 18/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/003002/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Cidadania, requerendo informações sobre possíveis irregularidades 
constatadas na Construção do Posto de Saúde de Realengo. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/227/2011, de 13/07/2011, foi 
encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE. 
 
040/002949/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 
Saúde da Capital, de informações acerca de obras realizadas em diversos hospitais 
da Cidade. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/265/2011, de 08/08/2011, foi 
encaminhada cópia das informações apresentadas pela 2ª IGE. 
 
040/002030/2011 
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania, de informações sobre a diligência referente ao Convênio nº 
43/2008, celebrado entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL e 
Faculdades Católicas, objeto do processo 040/000387/2009 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0243/2011, de 21/07/2011, foi 
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encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE. 
 
 

7.10. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES 

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

 

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões 

Mês Diligência
Legalidade p/ Fins de 

Registro
Total

Julho 19 270 289

Agosto 13 433 446

Setembro 12 348 360
Total 44 1.051 1.095  

 

 

7.11. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO  

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

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste 
trimestre: 
      
040/004641/2011 
OBJETO: Contrato nº 37/2011, lavrado entre a Secretaria Municipal de Educação - 
SME e a Fundação Roberto Marinho, referente a inexigibilidade de licitação 
autorizada nos termos do artigo 25, inciso II, visando a concepção de conteúdos e as 
obras de implantação da Escola do Olhar, localizada na Praça Mauá, e área externa, 
para implantação do MAR - Museu de Arte do Rio. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE procedeu a análise quantitativa e verificou  inconsistências 
em diversos itens constantes do orçamento. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/004539/2011 
OBJETO: Cópia da sentença proferida pela 44ª Vara do Trabalho da Cidade do Rio 
de Janeiro acerca de reclamação trabalhista intentada por ex-funcionária do Conselho 
das Instituições de Ensino Superior da Zona Oeste - CIESZO requerendo verbas 
rescisórias devidas em face da CIESZO e do Município do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A referida sentença deu provimento parcial à demanda imputando à 
CIESZO o pagamento das contestadas verbas mas excluindo o Município do pólo 
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passivo da relação. 
OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado pelo GPA. 
 
040/004519/2010 
OBJETO: Contrato nº 104/2010, lavrado entre a RIOURBE e a Menezes Almeida 
Engenharia Ltda, referente à execução de obras e serviços de construção de creche 
(padrão Tauá) e urbanização da Rua "A", em Santa Cruz. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE sugeriu que fosse apurada responsabilidade na escolha do 
terreno e elaboração do projeto básico, que não previu a necessidade de aterramento, 
fato que ensejaria a avaliação da viabilidade econômico-financeira da construção da 
EDI naquele local. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/003696/2011 
OBJETO: Solicitação de informações sobre a apreciação plenária conclusiva do 
contrato n.º 2/2000, celebrado entre o Instituto de Previdência e Assistência do 
Município do Rio de Janeiro e a Fundação Pró-UniRio. 
DECISÃO: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0277/2011, de 15/08/2011, foram 
remetidas as informações apresentadas pela 1ª IGE. 
 
040/002708/2011 
OBJETO: Verificação in loco realizada pela 4ª IGE e ASI, em 03/08/2011, referente ao 
Contrato nº 19/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil -
SMSDC e a empresa Infotec Consultoria e Planejamento Ltda. 
COMENTÁRIOS: O procedimento visou à apuração de divergências encontradas na 
análise processual do Contrato nº 19/2011 referente à contratação por dispensa para 
prestação de serviços de suporte técnico e atendimento a usuário e equipamentos de 
informática das Coordenações de Área Programática da referida Secretaria 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/002689/2011 
OBJETO: Contrato nº 15/2011, lavrado entre a Companhia Municipal de Energia e 
Iluminação - RIOLUZ e a empresa Elevadores Alpha Ltda, referente a prestação de 
serviços para reparo de aparelho de transporte (plano inclinado) na comunidade do 
morro Pavãozinho, em Copacabana. 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE solicitou esclarecimentos sobre: 1) o valor empenhado não 
ser suficiente para atender ao exercício financeiro; 2) determinados procedimentos 
(projeto, ensaio, montagem, teste, etc) estarem enquadrados na categoria serviços 
comuns, ou seja, que possam ser identificados por leigos ao invés de estarem ligados 
a fiscalização; 3)o termo de referência parece estar contemplando não um reparo, 
mas todo o procedimento de atualização do Plano Inclinado, sugerido pela Gerência 
de Engenharia da Rioluz; 4) observou-se uma distinção entre os objetos do contrato e 
o listado no termo de referência. 
DECISÃO: Processo baixado em diligência em Sessão de 29/08/2011. 
 
040/001738/2011 
OBJETO: Notificação Extrajudicial promovida pela empresa Mapa Construções Ltda 
ao Presidente da Empresa de Municipal de Urbanização - RIOURBE referente às 
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obras de construção da nova emergência do Hospital Municipal Miguel Couto 
(contrato nº 240/2006) 
COMENTÁRIOS: A 2ª IGE solicitou esclarecimentos à empresa quanto a diferença 
apresentada no laudo da Comissão de Aceitação e o valor considerado pela 
fiscalização. 
DECISÃO: Processo mantido em diligência em Sessão de 10/08/2011. 
 
040/001669/2011 
OBJETO: Utilização do FUNDEB e cálculo da aplicação em Manutenção e 
Desenvolvimento de Ensino - MDE (Art. 212 da Constituição Federal - CF) 
COMENTÁRIOS: O Parecer da Douta Procuradoria Especial indica os seguintes 
posicionamentos: 
1) Não se mostra possível à utilização do FUNDEB para o pagamento dos inativos da 
educação nem para o pagamento de contribuição suplementar ao Fundo Especial de 
Previdência - FUNPREVI.  
2) Não se mostra possível a contabilização das despesas que o Tesouro Municipal 
tem a título de 'contribuição suplementar', como despesas atinentes a MDE. 
3) O Poder Executivo Municipal deve informar o percentual máximo de expurgo de 
despesas com 'contribuição suplementar' que poderá ser suportado, com vistas ao 
cumprimento dos termos do art. 212 da CF nos exercícios financeiros de 2012 e além. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/09/2011. 
 
040/001324/2011 
OBJETO: Contrato nº 0100039/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa 
Civil - CVL e Facility Central de Serviços Ltda., tendo por objeto a gestão integrada de 
infraestrutura e apoio operacional do Centro de Gerenciamento de Crises e 
Operações Emergenciais do Município do RJ. 
COMENTÁRIOS: Realizada verificação in loco, por técnicos da 1ª IGE e da ASI, 
visando o exame do processo administrativo e o acompanhamento da execução do 
contrato, com fulcro no art. 50, I do Regimento Interno do TCMRJ. Apontadas 
irregularidades, notadamente quanto: à contratação emergencial integrada; ao valor 
contratado e aditado;  à execução dos serviços e pagamentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/08/2011. 
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8. OUVIDORIA DO TCMRJ 

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, 
críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou 
de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público 
jurisdicionado ao Tribunal. 

A Ouvidoria é acessada pela página do TCM na Internet (http://www.tcm.rj.gov.br, 
opção "ouvidoria"); por e-mail (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de 
atendimento: telefone 0800-2820486 das 09 às 17 horas. 

As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou 
irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo 
encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM 
para exame preliminar. 

Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam 
autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção 
ordinária a ser realizada no órgão/entidade. 

As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser 
utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização. 

No trimestre, foram registrados 64 chamados, sendo 70,3% de solicitações de 
informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter 
geral e 29,7% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos 
públicos. 

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na 
gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e 
regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio 
de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia. 

 

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

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

 

9.1. INFORMÁTICA 

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

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, 
voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas 
tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da 
realidade dos fatos. No 3º trimestre de 2011 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: 

 
9.1.1. DESTAQUES DO TRIMESTRE 

Principais Destaques  
• Projeto de Reformulação do site internet do TCMRJ; 
• Participação nos grupos de Modelagem de Processos; 
• Participação no grupo de Processo Eletrônico (Sistema Tribunais de Contas); 
Cooperação Técnica com TCE-TO: Programa de Visitas às Escolas no TCE-TO 
• Participação na elaboração do projeto PROMOEX; 
• Modernização e ampliação da infraestrutura da rede local TCMRJ; 
• Modernização do parque computacional; 
 
Outros destaques:  
• Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ; 
• Apoio às atividades do Planejamento Estratégico; 
• Participação de Inspeções junto com o Controle Externo. 
 
 
 

9.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas 
própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de 
gerenciamento de informações do TCMRJ. 
 
Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão: 
• SCP - Sistema de Controle de Processos 
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• SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 
• TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do 

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

9.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO 

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as 
atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste trimestre, os atendimentos 
realizados podem ser assim divididos: 
 
Hardware: 444 chamados (61,58%) 
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de 
cartuchos, retirada de equipamentos. 
 
Apoio à softwares e aplicativos: 117 chamados (16,23%) 
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do 
TCMRJ; 
 
Rede e compartilhamento: 94 chamados (13,04%) 
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, 
compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de 
conexão. 
 
Apoio à sistemas TCMRJ: 27 chamados (3,75%) 
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ. 
 
Apoio à sistemas IPLANRIO: 20 chamados (2,77%) 
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO. 
 
Gerenciamento de usuários: 19 chamados (2,63%) 
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas 
 
Dentre os chamados fechados, 522 (72,40%) foram atendidos e sanados no mesmo 
dia da abertura da ocorrência, 79 (10,96%) no dia seguinte, 91 (12,62%) em até 1 
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semana e 29 (4,02%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, 
existia um saldo de 98 chamados ainda não concluídos sendo 42 chamados 
repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de 
informática. 
 
Banco de Dados  
• Manutenção do servidor de banco de dados. 
  
Administração de Rede  
• Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre" 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet. 
 
 

9.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  

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

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

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

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

reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de 
notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público 
jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ. 

• NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa  - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi 
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criado com a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e 
científica de trabalhos relacionados aos ambientes externo e interno do TCMRJ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Consulta a Processos ; 
• Votos Relevantes ; 
• Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque ; 
• Ferramentas para visualização de informações georef erenciadas das Obras 

Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Muni cipais;  
• Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de  Janeiro  
• Notícias e artigos  envolvendo o Controle externo; 
• Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de 

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

9.3. RECURSOS HUMANOS 

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

 
9.3.1. SUPORTE TÉCNICO 

A Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 
publicações relativas às atividades inerentes ao Controle Externo; além disto, possui 
em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 
1980, de Diários Oficiais em CD-ROM (esferas Federal, Estadual e Municipal), 
disponibilizando ainda na homepage, através do Sistema Informa On line, todo o seu 
acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas 
consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte. 
 
A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto 
de um acervo de mais de 20.000 itens, entre livros, revistas, DVDs e audiolivros, 
utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de 
Documentação e Informação, assim como na internet. Faz parte da Rede 
Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o 
Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na 
homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-Line, destacando-se um 
conjunto de mais de 12.000 artigos de revistas especializadas em direito 
administrativo, licitações e contratos e controle externo. Disponibiliza em sua 
homepage informações sobre as mais recentes aquisições e sobre duplicatas 
disponíveis para doação. Atende também ao público externo para consulta local, 
dispondo de sala de leitura com acesso à internet. Oferece, ainda, em parceria com o 
Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura que permite o compartilhamento 
de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca. 
 
A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e 
manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. 
Destacam-se as seguintes: Revista do TCMRJ, TCMRJ EM PAUTA e Clipping Diário 
com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, 
uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 

 

 
9.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS  

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

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
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venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 
      
 
Julho  
Dia 19 - Realizada a reunião do Seminário de Sensibilização com a consultoria 
contratada MBS, de 11h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Agosto  
Dia 1º a  4 - Realizado o curso de Alterações Contábeis, de 13h às 17h, com a 
empresa Coad, para 30 servidores, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia nos 
dias 1º a 4 e nos dias 11 e 12 na Sala de Treinamento, no 14º andar. 
 
Dia 11 - Realizado o Coquetel de lançamento do livro do " Corrupção, Estado 
Democrático de Direito e Educação", do Promotor Affonso Ghizzo Neto, às 18h, no 
auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 11 e 12  - Realizado o VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração, com 40 
servidores do TCMRJ, das 09h às 17h, no Othon Palace Hotel 
 
Setembro  
Dia 19 - Palestra proferida pelo Consultor Vinicius Nejaim, da Jam Jurídica, sobre o 
curso de Liderança-Assessoria em Gestão de Pessoas, das 15h às 17h, para os 
servidores do TCMRJ, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 
Dias 20 a 26 - Realizado o curso Liderança-Assessoria em Gestão de Pessoas, para 
duas turmas de servidores do TCMRJ e PGM. Primeira turma das 9h às 13h e a 
Segunda das 14h às 18h, com o Professor e Consultor Vinicius Nejaim, da empresa 
Jam Jurídica, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
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10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

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

 

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

 

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

 

Dentro desse cenário, cabe ressaltar a realização do Curso Liderança – 
Assessoria em Gestão de Pessoas, destinado a especialização dos dirigentes de 
unidades desta Corte de Contas bem como de convidados da Procuradoria Geral do 
Município, realizado no período de 19 a 26 de julho, nas dependências deste Tribunal 
de Contas. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 


