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M e n s a g e m 
    do Presidente     e            

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

 
Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências o Relatório Trimestral de 

Atividades deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, desta feita 

correspondente ao período de Outubro a Dezembro de 2002, atendendo desta forma 
ao preceito inserto na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, artigo 88, 

parágrafo 4º. 

 
Consolidam-se neste instrumento as principais ações desenvolvidas por esta Corte de 

Contas no período, coincidente com o encerramento do exercício de 2002 e com 

término do mandato conferido aos atuais ocupantes dos cargos de Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente Thiers Vianna Montebello e Jair Lins Netto. 
 

Registre-se, por oportuno, a realização, no período abrangido por este Relatório, 

precisamente em Sessão Ordinária do Egrégio Plenário ocorrida em 02 de dezembro 
de 2002, de nova eleição para os cargos de direção deste Tribunal de Contas, para o 

biênio 2003/2004, resultando eleitos, por unanimidade, os Senhores Conselheiros  

Thiers Vianna Montebello e Jair Lins Netto, para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente. 

 

Colho o ensejo para renovar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e 

justificada 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. 
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2. Competências do TCMRJ 

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

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

economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza f inanceira, 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 e analisa denúncias e representações de 

qualquer cidadão sobre matéria de sua competência. 

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

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

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes 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 verif icadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando 

não forem sanadas. 

O QUADRO 1, a seguir 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 
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 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS 
(Lei Orgânica) 

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 f iscalização 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, f icando estabelecido que 

os Tribunais de Contas f iscalizarão 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 f iscalização contábil, f inanceira, 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  (21) 
Secretaria Municipal das Culturas 
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Gov erno 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal de Transportes 
Secretaria Municipal de Obras e Serv iços Públicos 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Secretaria Municipal de Administração 
Secretaria Municipal de Desenv olv imento Social 
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 
Secretaria Especial de Turismo 
Secretaria Especial da Terceira Idade 
Secretaria Especial de Proj etos Especiais 
Secretaria Especial de Desenv olv imento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Secretaria Especial de Prev enção à Dependência Química 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais 

 
 
 
 

FUNDOS ESPECIAIS  (10) 
Fundo de Manutenção e Desenv olv imento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério 
Fundo de Desenv olv imento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Urbano 
Fundo Municipal de Habitação 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente 
Fundo Municipal de Conserv ação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Prev idência do Município do Rio de Janeiro 
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AUTARQUIAS  (5)  
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Instituto de Prev idência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 
Fundo Municipal de Desenv olv imento Social – FUNDO-RIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  (4) 
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S.A. 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CETRIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

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 protocolo registrou neste período a entrada de 2.307 processos, versando sobre os 

diversos assuntos citados acima. 

Os números a seguir, apresentados no QUADRO 3, demonstram a tramitação dos processos no 

período de outubro a dezembro de 2002, segundo sua natureza, indicando as suas 

quantidades. O GRÁFICO 1, a seguir, mostra a percentagem desses processos por sua 

natureza. 

QUADRO 3 ENTRADA DE PROCESSOS 
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ENTRADA DE PROCESSOS POR ASSUNTO GRÁFICO - 1 
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6. Atividades do Plenário 

 
6.1.  SESSÕES REALIZADAS 

 

Durante o 4º trimestre de 2002, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 20 

(Vinte) Sessões Ordinárias, 04 (Quatro) Sessões Administrativas e 01 (Uma) Sessão de 

Recesso, conforme especif icado no QUADRO 4. 

QUADRO 4 SESSÕES REALIZADAS 
 

 
 
 
 

 
 

O GRÁFICO 2 apresenta a percentagem de cada tipo de sessão realizada neste trimestre e o 

GRÁFICO 3 mostra a distribuição dessas sessões ao longo dos meses: 

 

GRÁFICO - 2 TIPOS DE SESSÃO 
 

 

MESES ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS
RECES SO              

(Del ibe raçã o 137/ 2001 )

OUTUBRO 7 1 0
NOVEMBRO 7 1 0
DEZEMBRO 6 2 1
NO TRIMESTRE 20 4 1
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GRÁFICO - 3 DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS SESSÕES 
 

 
 
 

6.2.  PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS 
 
O QUADRO 5 apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das 

decisões por natureza do processo. O GRÁFICO 4 ilustra a distribuição desses processos, 

agrupados pelas principais classes de assunto. 

QUADRO 5 DECISÕES DO PLENÁRIO 
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DECISÕES DO PLENÁRIO GRÁFICO - 4 
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6.3.  DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS 

 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, coopera 

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

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

submetidos. 

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

6.3.1. Deliberações 
      

Deliberação nº 147, de 23 de outubro de 2002 
Altera rotina dos procedimentos referentes à analise de processos cujo teor trate de contratação de 
serviços e equipamentos de informática. 
DORIO de 25/10/2002, nº 153, p. 41 
 
Deliberação nº 148, de 19 de novembro de 2002 
Institui a Carteira de Identidade Funcional dos servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, conforme modelo em anexo. 
DORIO de 25/11/2002, nº 171, p. 85 
 
Deliberação nº 149, de 16 de dezembro de 2002 
Dispõe sobre a apreciação dos atos concessionários de aposentadoria e pensões, conforme determina 
o art. 88, III, "b" da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro de 05 de abril de 1990. 
DORIO de 20/12/2002, nº 190, p. 126 
DORIO de 26/12/2002, nº 191, p. 56 - Retificação  
DORIO de 30/12/2002, nº 193, p. 69 - Republicação 
 

6.3.2. Resoluções 
      

Resolução nº 178, de 18 de novembro de 2002 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
para o exercício financeiro de 2002, aprovado pela Resolução nº 167, de 04 de janeiro de 2002 e 
alterações. 
DORIO de 21/11/2002, nº 169, p. 86 
 
Resolução nº 179, de 19 de novembro de 2002 
Dispõe sobre as áreas das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Inspetorias Gerais de Controle Externo. 
DORIO de 21/11/2002, nº 169, p. 87 
 
Resolução nº 180, de 05 de dezembro de 2002 
Designa Manoel Herculano da Silva Sobrinho, Geraldo Francisco Dias e Marcelo Simas Ribeiro para, 
sob a presidência do primeiro, procederem ao exame dos processos de tomadas de contas dos 
ordenadores de despesas e demais responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 
2002 e emitir, em conseqüência, os competentes certificados de auditoria. 
DORIO de 09/12/2002, nº 181, p. 78 
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Resolução nº 181, de 05 de dezembro de 2002 
Designa Nelson Evangelista da Fonseca, Maria José do Nascimento Teodósio, para sob a presidência 
do primeiro, constituírem comissão encarregada da verificação de valores em caixa deste Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro em 31/12/2002. 
DORIO de 09/12/2002, nº 181, p. 78 
 
Resolução nº 182, de 05 de dezembro de 2002 
Designa João Carlos Nunes Pires, Sérgio Barbosa Ferreira, Roberto de Moraes, para sob a presidência 
do primeiro, constituírem comissão encarregada de promover a tomada de contas do responsável pelo 
almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, relativa ao exercício de 2002. 
DORIO de 09/12/2002, nº 181, p. 78 
 
Resolução nº 183, de 12 de dezembro de 2002 
Altera o Quadro de detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
para o exercício financeiro de 2002, aprovado pela Resolução nº 167, de 04 de janeiro de 2002 e 
alterações. 
DORIO de 17/12/2002, nº 187, p. 68 
DORIO de 19/12/2002, nº 189, p. 67 - Republicação    
 
 

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de 

Janeiro – D.O. RIO. 
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7. Atividades de Controle Externo 

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

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

Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD. 

 
7.1.  ATRIBUIÇÕES 

 
De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as atribuições dos 

órgãos integrantes da Secretaria de Controle Externo: 

7.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Inspetorias Gerais 
 
I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos órgãos e 

entidades afetos às suas áreas de atuação; 

II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados aqueles 

referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, respeitando–se 

os dispositivos da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 

III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados órgãos e 

entidades; 

IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras f irmadas pelos 

referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação 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. 
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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. 

7.1.4. Coordenadoria de Auditoria e Desenv olv imento 
 
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. 
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7.2.  ÁREAS DE AUTUAÇÃO DAS INPETORIAS GERAIS 

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

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

1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

 
 

2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

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

 
 

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

 
 

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

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

 
Constata-se no QUADRO 6 que foram processados pelo sistema a entrada de 4.315 e a saída 

de 4.857 processos na Secretaria de Controle Externo, considerando a soma de todas as 

Inspetorias e da CAD. 

QUADRO 6 MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS POR INSPETORIA 

 

 

O GRÁFICO 5 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. 

 

PROCESSO POR INSPETORIA GRÁFICO - 5 
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7.4.  INSPEÇÕES 

 
7.4.1. Inspeções Ordinárias Programadas 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2002 (40/0096/2002), 
foram realizadas no 4º trimestre de 2002 as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:GBP, FJG 
Novembro:IPLANRIO, SEAE 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:RIO-ÁGUAS, FAZENDA MODELO 
Novembro:SMO, SETI, SEPDA 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:FRE, SMG 
Novembro:SME,  FPJ, CMRJ 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:SMS, SMTU 
Novembro:SMTR 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:SMA 
Novembro:TCMRJ 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Outubro:RIOURBE, RIOCENTRO 
Novembro:RIOTUR, CET-RIO, RIOCOP 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Outubro:EMV, FDCA, FMAS 
Novembro:FUNDEF, FMS, CGM/SMA 
 
 
 

7.4.2. Comentários 
 
As inspeções ordinárias nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, 

valendo-se da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar 

impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento de legislação. 

Uma dif iculdade constante nas Inspeções é a falta de espaço físico nos órgãos para 

instalação da equipe de inspeção, o que provoca atrasos 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, a SCE passou a acompanhar de forma mais intensa a execução dos 

contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma 

visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados. 
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Neste ano iniciamos nossas Inspeções Ordinárias alicerçados em um novo método, voltado 

para verif icações pontuais nos órgãos jurisdicionados. Tal fato refletiu num controle mais 

eficaz por parte desta SCE. Os relatórios de inspeções realizadas durante o ano 

apresentaram  excelentes resultados. 

 
7.4.3. Inspeções Ordinárias Relev antes no Período 

 
Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 4º trimestre de 2002, destacamos as seguintes: 

      
040/007313/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito, em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação da execução de contratos/convênios. 
OBSERVAÇÃO:   Processo em tramitação 
 
040/007309/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes, em 
novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação da regularidade dos procedimentos referentes aos bens móveis, 
almoxarifado, diárias, fundo rotativo de caixa; análise dos processos de inexigibil idade e dispensa de 
licitação, bem como, dos convites não remetidos a este Tribunal por força da Deliberação 127/99. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/007011/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, no RIOCENTRO, em outubro/2002 
OBJETIVOS: Avaliação geral e execução do contrato de exploração do restaurante 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
040/006996/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Governo, em 
outubro/2002 
OBJETIVOS: Análise de processos, suprimento de fundos, sistema descentralizado de pagamentos e 
execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.  
 
040/006925/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOFILME , em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral. 
OBSERVAÇÃO : Processo em tramitação. 
 
040/006717/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOURBE, em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação da execução de contratos de obras. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/006508/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração, em 
novembro/2002 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de outubro de 2002. 
DECISÃO: Baixado em dil igência na Sessão Plenária de 18/12/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, decidido por 
unanimidade baixar  o presente processo em dil igência , para correções da proporcionalidade de 
vencimentos, parcelas de direitos pessoais e cópia da manifestação expressa de renúncia de 
aposentadoria. 
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040/006494/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de Outubro de 2002. 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 18/12/2002. 
OBSEVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, 
decidido por unanimidade o arquivamento do presente processo, tendo em vista que não foram 
detectadas impropriedades. 
 
040/006080/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na CET-RIO, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral. 
COMENTÁRIOS: A Comissão recomendou atenção ao cumprimento da legislação no tocante à 
formalização de alguns procedimentos administrativos e solicitou esclarecimentos acerca do 
ressarcimento de valores, no caso dos pagamentos antecipados, e também sobre a não contratação do 
menor preço pesquisado. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 16/12/2002. 
 
040/005665/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Vigilância, em 
agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a posição patrimonial, financeira e os principais procedimentos de controles 
adotados referentes a bancos, almoxarifado, bens móveis e departamento de pessoal. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: impropriedades na prestação de contas do Fundo de Caixa Rotativo;  
ausência de documentação determinada em legislação vigente nas pastas funcionais dos servidores; 
impropriedades no almoxarifado e no tocante aos bens móveis; pareceres divergentes quanto à 
alteração do código do Fundo de Participação de Assistência Social - FPAS. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 11/12/2002. 
 
040/005634/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda, em 
agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos, almoxarifado, bens móveis, execução 
de contratos e regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se, dentre outros: os convênios IBAMA nº 02/200 e MMA nº 2002 não 
tiveram objeto totalmente cumprido no prazo previsto. Do montante liberado pelos órgãos pouco havia 
sido aplicado até a inspeção nas ações objeto dos instrumentos - sugerido verificação, em próxima 
inspeção, do andamento do cronograma de execução física e financeira e o alcance das metas 
previstas;  impropriedades no tocante ao almoxarifado e bens móveis; e verificada também pertinência 
de matéria publicada no Jornal Extra relatando possíveis impropriedades em área destinada a 
estacionamento na Av. Heitor Beltrão - Tijuca. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 18/12/2002. 
 
040/005633/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na SMA, em julho/2002. 
OBJETIVOS: Verificação geral: procedimentos administrativos, almoxarifado, bens móveis, execução 
de contratos e regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se, dentre outros: incompatibil idade das justificativas quanto ao montante 
gasto na adequação do prédio da Rua da Conceição;  atraso na celebração de contrato para compra 
de combustível deixando em risco as atividades do órgão;  base para critério de preço em licitação 
contrariando decisão do TCMRJ (menor preço pesquisado);  aquisição de peças com preço superior a 
aproximadamente 40% em relação a contratação similar realizada pela Guarda Municipal;  exigências 
em edital l imitadoras de competitividade; trâmite burocrático ocasionando paralisação de viaturas; e 
impropriedade na locação do prédio da Av. Presidente Vargas, 914. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 18/12/2002.         
 
040/005563/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das Culturas, em 
setembro/2002. 
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OBJETIVOS: Análise de processos, suprimento de fundos e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Aquisição de 500 livros, na qual a fornecedora estaria concedendo, conforme 
proposta de preços, um desconto de 30% sobre o valor dos livros adquiridos. Entretanto, foi verificado 
pela equipe, através da página da editora na internet (www.livrosdepano.com.br) que o preço final de 
cada livro pago pela SMC é similar ao preço inicial de varejo, o que demonstra, a princípio, que não 
houve qualquer desconto (apesar da quantidade envolvida). 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 16/12/2002 
 
040/005348/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação Jardim Zoológico, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a regularização de impropriedades apontadas na inspeção anterior e execução 
de contratos/convênios/permissões de uso. 
COMENTÁRIOS: As principais impropriedades constatadas foram:  não localização de comprovantes 
de dois repasses da Petrobrás à RIOZOO relativos ao Projeto Tamar (R$ 25.000,00 e R$ 5.000,00);   
permissionárias de lojas e lanchonetes encontram-se em débito com a Fundação - dívidas no montante 
de R$ 158.976,99 e R$ 20.425,40; e  irregularidades nas instalações elétricas do restaurante "Alô", 
apontadas em inspeção anterior, não foram sanadas. 
DECISÃO:  O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 25/11/2002. 
 
040/005322/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos - CGO/CGP, em junho/2002 . 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção, que abrangeu o período de abril/01 a abril/02, destacaram-se 
algumas impropriedades, detectadas nos contratos de obras de canalização e dragagem - Bacia 
Hidrográfica de Jacarepaguá.  
A equipe, com o apoio de um helicóptero, que propiciou uma melhor visualização do andamento das 
obras, constatou:  
• que o volume de obras a ser executado diverge do saldo remanescente contratado; 
• o comprometimento da eficácia dos resultados, pelo não atingimento dos objetivos iniciais, tendo em 

vista que existem alguns pontos em que os serviços não foram concluídos, e continuam vulneráveis 
à ocorrência de novas enchentes, no caso reincidência de chuvas com intensidade semelhante às 
que motivaram a execução das obras. 

DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 13/11/2002. 
 
040/005269/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - 
SMEL, em julho/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos de apoio financeiro, execução de termos, almoxarifado e bens 
móveis.  
COMENTÁRIOS: Falta de padronização na remuneração dos profissionais envolvidos, chegando a 
variações de até 1.400% ; diversidade nos custos de materiais, equipamentos e serviços constantes 
dos projetos/eventos, chegando a variações de até 1.100%; atividades econômicas das empresas 
emitentes das notas fiscais não condizentes com os produtos constantes das mesmas; notas fiscais 
emitidas sem autorização da SMF, bem como com datas bem anteriores ao início dos projetos/eventos; 
e não localização de empresas emitentes de notas fiscais. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 18/12/2002 
 
040/005235/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOURBE, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação da execução de contratos. 
COMENTÁRIOS: A Comissão, após comprovar a superficialidade da elaboração dos projetos básicos 
já detectada nas diversas instruções processuais realizadas pela Inspetoria, recomenda a sua 
realização de modo a atender as exigências da Lei nº 8.666/93, art.6º, inciso IX. Alertou ainda quanto a 
não util ização de equipamentos de segurança nas obras visitadas (Portaria 3214, 08/06/78) e solicitou 
esclarecimentos sobre o embasamento jurídico das obras em conjuntos habitacionais, sobre a 
alteração de objeto (de escola para praça) e restrição de acesso no caso da praça pública do 
Condomínio Ibiza (Barra). 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 11/12/2002 
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040/005067/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na MULTIRIO, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral. 
COMENTÁRIOS: A Comissão verificou algumas impropriedades no controle de bens móveis. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 27/11/2002 
 
040/005051/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na SMTU, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de Agosto de 2002. 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 04/11/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azêdo, decidido por 
unanimidade o arquivamento do presente processo, tendo em vista que não foram detectadas 
impropriedades. 
 
040/004915/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Informática S.A., em 
junho/2002. 
OBJETIVOS:  Verificação da execução de contratos, dos procedimentos licitatórios, do nº excessivo de 
Termos de Ajustes e do cumprimento da decisão do TCMRJ com relação ao processo 40/3723/2001. 
COMENTÁRIOS:  Constatou-se que os contratos apresentavam objetos genéricos inviabil izando a 
mensuração/controle da execução;  falta de planejamento da Administração ensejando diversos termos 
de ajustes e contratos emergenciais;  serviços prestados pela Unisys em dissonância com o pactuado;  
contratações sucessivas da ORACLE por inexigibil idade, sem conclusão dos serviços e contratação 
aparentemente desnecessária da WELLBORN, visto que o sistema de rede não foi aproveitado nas 
escolas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência em sessão plenária de 14/10/2002.  
 
040/004696/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no PREVI-RIO, 
dando ênfase ao FUNPREVI em junho e julho de 2002, abrangendo o período de janeiro a abril de 
2002. 
OBJETIVOS: Verificar: 
• as aplicações dos recursos à luz da legislação  vigente; 
• o registro contábil das contribuições dos servidores; 
• a constituição  do patrimônio do FUNPREVI,  nos termos da Lei nº 3.344/2001; 
• a existência  de compensação  previdenciária com o regime geral; 
• os repasses do PREVI-RIO para o  FUNPREVI; e 
• a composição  dos Conselhos de Administração e Fiscal  do PREVI-RIO. 
· COMENTÁRIOS: Em sua conclusão a CAD sugere o encaminhamento do relatório ao PREVI-
RIO, à SMA e à SMF para estes, cientes de seu teor e no que lhes couber, apresentem 
esclarecimentos e/ou justificativas, com a remessa de documentos comprobatórios acerca de diversas 
questões. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 18/11/2002. 
 
040/004638/2002 
Inspeção Ordinária realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em agosto/2002 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de julho de 2002. 
DECISÃO: Baixado em dil igência na Sessão Plenária de 04/11/2002. 
OBSERVAÇÃO:Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Sergio Cabral, decidido por 
unanimidade baixar  o presente processo em dil igência , para correções de enquadramento e inclusão 
de parcelas. 
 
040/004501/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Artes Gráficas, em 
julho/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos e avaliar os principais procedimentos de controle de 
recursos humanos, bens móveis e almoxarifado e pendências da inspeção anterior. 
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COMENTÁRIOS: Constatou-se, dentre outros: descumprimento de cláusulas contratuais e legislação 
vigente; realização de convites com objeto similar, na mesma data, cujo somatório ensejaria a 
realização de TP;  deficiências no refeitório e cozinha dos funcionários;  mal estado de conservação 
dos vestiários;  ausência do CAGED;  diferença nas contas dos bens do ativo permanente;  
movimentação de bens sem ciência do setor de patrimônio; deficiência no sistema de identificação de 
bens patrimoniais;  não localização de bens; divergência na conferência de estoque de diversos itens.  
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 21/10/2002. 
 
040/004326/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração, em 
julho/2002 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho de 2002. 
DECISÃO: Baixado em dil igência na Sessão Plenária de 07/10/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, decidido por 
unanimidade baixar  o presente processo em dil igência , para correções da proporcionalidade de 
vencimentos e  percentuais de triênio. 
 
040/004208/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na CET-RIO, em julho/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos estacionamentos abertos e fechados. 
COMENTÁRIOS: A Comissão verificou que muitos contratos não foram cumpridos no tocante à 
realização de obras e colocação de equipamentos, sendo ainda alvo de comentário o não pagamento, 
por parte das contratadas, dos valores acordados em contrato.  Aponta-se, também, que a fiscalização 
tanto da CET-RIO quanto da Comissão Inspecionante, referente à receita de estacionamentos,  ficou 
prejudicada por não existirem comprovantes de recolhimento dos pagamentos efetuados pela 
contratada diretamente na SMF (Decreto nº 21008 de 22/01/02), através de DARM, não tendo a 
Companhia conhecimento dos valores depositados. 
DECISÃO : O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 23/10/2002   
 
040/004173/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do 
Município do RJ, em junho/2002. 
OBJETIVOS: Verificação de procedimentos e atos administrativos, incluindo-se os relativos às 
reformas em imóveis financiados pelo sistema de carta de crédito do PREVI-RIO,  almoxarifado,  
tesouraria,  bens móveis, execução de contratos e questões relativas à inspeção anterior. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se:  impropriedades nos prédios do CASS e Anexo  (continuam sem 
"habite-se");  inobservância das disposições do Decreto "N" 19.381/2001; insuficiências apuradas na 
sindicância referente ao contrato com a Pró Uni-Rio - em andamento - ressaltada a importância do 
levantamento e cobrança do que deve ser ressarcido ao erário; execução simultânea de contratos; e 
franquia superestimada de cópias. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 07/10/2002. 
OBSERVAÇÃO: Determinada a remessa de cópia do relatório para o PREVI-RIO e para a CGM. 
 
040/004106/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Rio-Esportes - FRE, em 
junho/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos de apoio financeiro e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Ausência de prestação de contas detalhada do evento (apoio financeiro) e 
pagamento de todas as parcelas referentes ao apoio sem a apresentação das prestações de contas 
referentes a pagamentos anteriores, contrariando, inclusive, o previsto em cláusula contratual.  
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 11/11/2002. 
 
040/003905/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal 
de Saúde - FMS, em junho de 2002, abrangendo o período de janeiro a março de 2002. 
OBJETIVOS: Verificar: 
• O efetivo recebimento dos recursos do SUS e sua contabil ização; 
• Se há divergência entre as datas de repasse e o crédito efetuado na conta do FMS; 
• As aplicações financeiras e os saldos bancários do FMS; 
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• A situação do Plano de Carreira, Cargos e Salários para o pessoal da área da Saúde; 
• A movimentação, no FMS,  dos Restos a Pagar, das Despesas a Pagar e das Contas a Pagar do 

exercício de 2001; 
• Os repasses da SMS para a COMLURB,  referentes ao Combate a Dengue; 
• Emenda Const. 29. 
· COMENTÁRIOS: A CAD sugere a remessa do processo à SMS, à CGM e à SMF para que 
prestassem os esclarecimentos necessários a respeito de diversas impropriedades relacionadas em 
sua conclusão. 
DECISÃO:O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 07/10/2002. 
 
040/003691/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no FUNDEF, em 
junho de 2002, abrangendo o período de janeiro a março de 2002. 
OBJETIVOS: Verificar as condições de execução do FUNDEF 
COMENTÁRIOS: O relatório de inspeção foi bastante abrangente, concluindo pela sua remessa à SME 
para que prestasse esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos: 
• carência de professores; 
• servidores lotados em Escolas que se dedicam exclusivamente ao ensino infantil pagos com 

recursos do FUNDEF; 
• divergências entre a concil iação bancária da CGM  e da SMF; 
• pagamento das despesas não relacionadas necessariamente com o FUNDEF; 
• despesas com suprimento de fundos no Órgão Central da SME, com recursos do FUNDEF. 
· DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 04/11/2002. 
OBSERVAÇÃO:O Exmo. Sr. Conselheiro Mauricio Azedo solicitou, ainda, que fosse juntado aos autos 
o planejamento da incorporação do saldo financeiro acumulado de exercícios anteriores. 
 
040/003690/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria geral, no Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - 
FUNDORIO, em julho/2002 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho de 2002. 
DECISÃO: Baixado em dil igência em Sessão Plenária de 02/10/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, decidido por 
unanimidade baixar  o presente processo em dil igência , para correções da proporcionalidade de 
vencimentos 
 
040/003399/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em 
maio/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos e execução de termos. 
COMENTÁRIOS: Descumprimento, de forma efetiva, do disposto na Lei nº 2816/99 e no Decreto nº 
17907/99, no que tange à contratação de deficientes físicos pelas empresas. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 07/10/2002 
 
040/003077/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração, em 
maio/2002 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de maio de 2002. 
DECISÃO: Baixado em dil igência na Sessão Plenária de 14/10/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, decidido por 
unanimidade baixar  o presente processo em dil igência , para correções da proporcionalidade de 
vencimentos e  percentuais de triênio. 
 
040/002570/2000 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Vigilância, em 
maio/2001. 
OBJETIVOS: Verificação de procedimentos administrativos. 
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COMENTÁRIOS: Após dil igências, restou pendente a comprovação de despesas de viagem 
(passagem aérea e outros) de servidores à Charlot, EUA.  Determinada verificação "in loco" para 
apurar o montante desembolsado, visando ao lançamento deste valor a débito do servidor responsável 
pela não comprovação das despesas.  A 1ª IGE, em atendimento, procedeu ao levantamento das 
despesas e obtenção da documentação pertinente. 
DECISÃO: O processo foi mantido em dil igência na Sessão de 18/12/2002. 
OBSERVAÇÃO:  Determinada remessa de ofício apartado ao Superintendente da Guarda Municipal à 
época, assinalando prazo para o contraditório e ampla defesa prescrito na CF em relação aos fatos 
relatados nos autos. 
 
040/002082/2002 
Inspeção Ordinária realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em abril/2002. 
OBJETIVOS: A verificação de pagamento do pessoal inativo referente ao mês de março de 2002. 
DECISÃO: Arquivado em Sessão Plenária de 09/12/2002. 
OBSERVAÇÃO: Voto exarado pelo Relator, o Exmo. Sr. Conselheiro Sergio Cabral, decidido por 
unanimidade o arquivamento do presente processo, após as correções das impropriedades detectadas. 
 
040/000374/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no FUNDEF entre 
setembro e dezembro de 2001, abrangendo o período de janeiro a julho de 2001. 
OBJETIVOS: Verificar o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEF, a existência de um Plano de Carreiras, Cargos e Salários para o magistério e sua 
adequação a Resol. 03/97 do Conselho Nacional de Educação, o tratamento dado aos saldos 
financeiros na conta do Fundo e o efetivo recebimento dos recursos transferidos pela União. 
COMENTÁRIOS: Em sua conclusão a equipe inspecionante opinou pela remessa dos autos à SME 
para que prestasse diversos esclarecimentos, dentre outros: 
• o Município do Rio ainda não implantou um Plano de Carreira e Remuneração para o pessoal do 

magistério; 
• acumulação de saldos financeiros; 
• despesas indevidas. 
· DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 06/11/2002 
 
040/000044/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Fundação João Goulart, em outubro/2002. 
OBJETIVOS:  Verificação geral:  procedimentos administrativos, almoxarifado, bens móveis, execução 
de contratos e regularização de impropriedades apontadas na inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000031/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos (SMTU), em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação das execuções contratuais e da regularidade dos procedimentos relativos a 
adiantamentos, almoxarifados, bens móveis, almoxarifado e tesouraria, bem como dos processos de 
inexigibil idade, dispensa de licitação e convites, não remetidos a este Tribunal por força da Deliberação 
nº 127/99.  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na CET-RIO, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação da execução de contratos 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOTUR, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração 
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A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em 
outubro/2002 
OBJETIVOS: Verificar a regularidade dos procedimentos referentes a bens móveis, almoxarifados, 
adiantamentos e fundo rotativo; avaliar a execução de contratos; análise dos processos de dispensa e 
inexigibil idade de licitação, bem como os convite não remetidos a este Tribunal por força da 
Deliberação nº 127/99. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 
Novembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em 
novembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos e execução de termos (notadamente quanto a obras e manutenção 
de praças). 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação, em 
novembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos, análise de convênios com recursos do FNDE e execução de 
termos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos - CGC, em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos lavrados pelo órgão, inclusive com inspeção in loco. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas, em 
outubro/2002.  
OBJETIVOS: Verificação dos contratos lavrados pelo órgão, inclusive com inspeção in loco. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação da demolição da Fazenda Modelo, conforme Decreto 20.744/01, e 
redirecionamento dos atendimentos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos contratos lavrados pelo órgão, inclusive com inspeção in loco. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, 
em novembro/2002. 
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OBJETIVOS:  Verificação de matéria/procedimentos pertinentes ao FUNDET (análise de contratos de 
empréstimos, situação de pagamentos das empresas de microcrédito ao Fundo Carioca, verificação do 
"modus operandi" de concessão de crédito aos microempresários, da sistemática de cobrança dos 
empréstimos e o índice de inadimplência, risco/capacidade financeira das microempresas tomadoras 
de crédito bem como implemento constatado na produção/venda em função da concessão de crédito).  
Acompanhamento da execução de convênios do Projeto Capacitação e Cidadania, no âmbito do 
Programa de Educação Profissional - PEP. 
COMENTÁRIOS:  Aprovada por unanimidade, em sessão plenária de 18.09.2002, o adiamento para o 
mês de novembro, da Inspeção Ordinária na SMTbR. 
OBSERVAÇÃO:  Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa Municipal de Informática S.A., em 
novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação do Departamento de Pessoal (exame de documentos relativos a descontos 
incidentes em folha de pagamento, conferência de cálculos, verificação das pastas funcionais, análise 
do recolhimento do INSS, FGTS, IRRF, cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho e demais atos 
correlatos ao setor), do almoxarifado e bens móveis. 
OBSERVAÇÃO:  Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, 
em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação geral:  procedimentos administrativos, almoxarifado, bens móveis, execução 
de contratos e regularização de impropriedades apontadas em inspeção anterior. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
 
 

7.4.4. Inspeções Especiais e Extraordinárias 
 
Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao 4º trimestre de 2002, 

destacamos as seguintes: 

      
040/007991/1999 
Conclusão de inspeção extraordinária realizada na SMA e CGM. 
OBJETIVOS: Apuração de fatos constatados em inspeção extraordinária realizada na SMA e CGM, 
atendendo solicitação do Vereador Eliomar Coelho (p. 40/12.890/1997). 
COMENTÁRIOS: Em sessão de 27/11/01, o Plenário decidiu por novas dil igências, para que os 
jurisdicionados envolvidos, com exceção da FUNLAR, encaminhassem dados complementares e 
esclarecimentos adicionais.  Encaminhado parecer da CGM com novos documentos e manifestações 
da SME e SMS, insuficientes para o cumprimento integral da dil igência. Sugerida manutenção da 
dil igência visando à complementação das informações enviadas, com o cálculo da diferença entre o 
efetivamente pago e o limite do valor de varejo, referentes à contratos firmados pela SMO e  à 
obtenção, junto às demais jurisdicionadas, da ratificação oficial dos dados e tabelas. 
DECISÃO: O processo mantido em dil igência em Sessão de 16/12/2002.   
OBSERVAÇÃO: Remetidas cópias do relatório/voto à CMRJ. 
 
040/007480/1999 
Inspeção Especial realizada pela CAD e pela 1ª IGE determinada na sessão de 02/08/2001. 
OBJETIVOS: Verificar a execução do Contrato 356/99 e aditivos, celebrados entre a SMF e a empresa 
Boucinha & Campos, bem como o seu impacto e possíveis repercussões na arrecadação do Município. 
COMENTÁRIOS: A equipe inspecionante apresentou um amplo diagnóstico em seu relatório. 
DECISÃO: O Processo foi baixado em dil igência na Sessão de 16/12/2002. 
OBSERVAÇÃO: Diligência para que a SMF: 
• remetesse ao TCMRJ a documentação necessária à comprovação de cumprimento dos itens que 

não puderam ser verificados pela equipe inspecionante; 
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• informasse se existe cronograma de implantação das propostas elaboradas; 
• prestasse esclarecimentos com relação ao custo dos serviços contratados; 
• informasse onde constava a especificação quantitativa dos processos referentes à Coordenadoria do 

IPTU, cujo volume teria sido posteriormente considerado superior ao contratado, justificando a 
celebração do Termo Aditivo. 

 
040/006371/2002 
Inspeção para verificar a existência de norma legal a contemplar a execução dos serviços. 
OBJETIVOS: Verificação quanto ao asfaltamento das ruas internas do Condomínio Parque Residencial 
Pero Lopes de Souza, localizado na Rua Edgar Werneck nº 588 - Jacarepaguá, tendo em vista o 
noticiado no jornal "O DIA" on-line de 08/09/2002. 
COMENTÁRIOS: Estas obras foram realizadas pela 16ª Divisão de Conservação, com base nas 
disposições da Lei 2645/98, no período de 23/07/02 a 29/07/02, sendo util izado asfalto produzido pela 
Usina de Jacarepaguá. 
OBSERVAÇÃO: Processo em Tramitação. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Especial realizada no Hospital Municipal Salgado Filho, realizada nos meses de novembro e 
dezembro de 2002  
OBJETIVOS: Verificar a  falta de diversos tipos de profissionais de saúde e de manutenção de 
equipamentos, uti l izados em especial no setor de emergência, que estariam comprometendo a 
qualidade dos serviços prestados. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em tramitação. 
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7.5.  EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 

 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos 

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

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

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais 

analisados pela SCE e que foram à Plenário no período de outubro a dezembro de 2002 

(QUADRO 7  e  GRÁFICO 6). 

 

QUADRO 7 PROCESSOS RELATIVOS A EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGÃO SIGLA QTD
Em p re sa M u nicipal de Urba niza ção RIOURBE 69
Se creta ria  M unicipa l de  Sa úd e SM S 40
Se creta ria  M unicipa l de  Hab it açã o SM H 11
Em p re sa M u nicipal de Inf ormá tica e P lane jam en to S/A . IP LANRIO 6
Se creta ria  M unicipa l de  Es porte s e  La zer SM EL 5
Se creta ria  M unicipa l de  Ob ra s e  Se rviço s Pú blicos SM O 5
Com pa nh ia  d e E nge nh aria d e Tráf eg o CET-RI O 3
Em p re sa M u nicipal de Vigilân cia S /A Gu arda  M unicip al 3
Com pa nh ia  M un ic ip al d e E ne rg ia e  Ilum ina ção RIOL UZ 3
Se creta ria  M unicipa l de  Trans porte s SM TR 3
Cen tro d e Fe ira s, E xpo siçõ es e Co ngres sos d o Rio de  Jan eiro R IOCENTRO 2
Se creta ria  M unicipa l de  Dese nvo lvim e nto  So cial SM DS 2
Se creta ria  M unicipa l de  Ed uca ção SM E 2
Se creta ria  M unicipa l de  Go verno SM G 2
Con trolad oria  Ge ra l do  M un ic ípio do  RJ CGM 1
Com pa nh ia  M un ic ip al d e L imp eza  U rb an a COM LURB 1
Fun da ção  Pa rq ue s e Jardins FPJ 1
Ga bine te do  Pref eito GB P 1
Fun da ção  In stitut o d as Águ as do Mu nicíp io -  RJ R IO-ÁGUA S 1
Em p re sa d e Tu rism o do  M unicí pio do Rio  de  Ja neiro S/A RIOTUR 1

162TOTAL
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EDITAIS ANALISADOS POR ÓRGÃO GRÁFICO - 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram 

analisados neste trimestre pelo Plenário: 

      
040/004212/2002 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2002 da RIOLUZ. 
OBJETO: O presente tem por objeto a locação de viaturas com equipamentos especializados: 12(doze) 
cestos aéreos e 06 (seis) guindautos. 
COMENTÁRIOS: O Tribunal de Contas, na Sessão Ordinária nº 59, de 23/09/2002, decidiu pela 
dil igência do Edital de Concorrência nº 01/02 da RIOLUZ, determinando que a estimativa da licitação 
fosse reduzida de R$ 2.388.677,76 para R$2.077.110,72, gerando uma economia de R$ 311.577,84 
(13,04%). 
DECISÃO: Arquivado em Sessão de 14/10/2002. 
 
040/004091/2002 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2002 da SMTR. 
OBJETO: Prestação de serviço de engenharia para implantação  e operação do sistema de fiscalização  
eletrônica com fornecimento de equipamentos, hardware e software, para R.P.I.T., referentes à 
util ização indevida e excesso de velocidade, na faixa exclusiva de ônibus.  
COMENTÁRIOS: O Tribunal de Contas, na 52ª Sessão Ordinária, em 26/08/2002, decidiu pela 
dil igência do Edital de Concorrência nº 04/02 da SMTR, determinando que o valor estimado da licitação 
fosse reduzido de R$ 2.703.211,01 para  R$ 2.659.858,51, gerando desta forma uma economia para 
os Cofres Públicos na monta de R$ 43.352,50 (1,63%). 
DECISÃO: Arquivado em Sessão de 27/11/2002. 
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040/002715/2002 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2002 da SME. 
OBJETO: O presente tem por objeto a prestação de serviços de transporte escolar, para as escolas da 
rede municipal de ensino público. O referido projeto recebe o nome popular de "ÔNIBUS DA 
LIBERDADE".  
COMENTÁRIOS: O Tribunal de Contas, em Sessão Ordinária nº 58, de 18/09/2002, decidiu pela 
dil igência do Edital de Concorrência nº 01/02 da SME, determinando que o valor estimado da licitação 
fosse reduzido de R$ 28.272.462,2 para  R$ 22.004.801,48, gerando desta forma uma economia para 
os Cofres Públicos na ordem de R$ 6.267.661,24 (22,17%). 
DECISÃO: Arquivado em Sessão de 18/12/2002. 
 
OBSERVAÇÃO: O processo se encontra nesta inspetoria para consulta. 
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7.6.  SOLICITAÇÃO 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 f iscalizações realizadas e seus resultados. 

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

(...) 

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

(...) 

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

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

      
SEM PROCESSO 
ASSUNTO: Solicitação da Câmara Municipal para a designação de funcionários desta Corte para 
acompanhar a CPI instaurada em 15/10/2002 pela Resolução nº 928/02, para apurar possíveis 
impropriedades na celebração do contrato entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Salomon R. 
Guggenheim Foundation. 
COMENTÁRIOS: Foram indicados 02 (dois) funcionários da 3ª Inspetoria Geral. 
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7.7.  SOLICITAÇÃO 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. 

 

      
040/006538/2002 
ASSUNTO: Solicitação por parte da Sra. Promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça da 
Cidadania de informações se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS já teria 
prestado esclarecimentos sobre os pontos relativos aos itens 6, 7 e 8 do relatório de inspeção ordinária 
realizada pela CAD no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS (processo 40/000.466/2002) 
COMENTÁRIOS: Em atendimento ao solicitado, a CAD juntou ao processo cópia dos esclarecimentos 
prestados pela SMDS. 
OBSERVAÇÃO: Através do ofício nº TCM/GPA/591, de 28/11/2002, este Tribunal enviou a Sra. 
Promotora a documentação anexada pela CAD. 
 
040/006365/2002 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 6ª Promotoria de 
Justiça da Cidadania do 10º Centro Regional, para que fosse informado acerca do cumprimento da 
dil igência determinada por esta Corte em Sessão de 11/09/2002 (40/2184/2002), remetendo cópia, se 
fosse o caso, da justificativa para a inexigibil idade de licitação. 
COMENTÁRIOS: Foi informado pela 3ª IGE que o processo 40/2184/2002 retornou da dil igência, 
estando em fase de análise dos esclarecimentos prestados pela SMC, ressaltando que tão-logo haja 
decisão desta Corte a respeito, poder-se-á remeter cópia àquele órgão. 
OBSERVAÇÃO: O processo está na 3ª IGE aguardando o desfecho a ser dado no processo 
40/2184/2002. 
 
040/006308/2002 
ASSUNTO: Solicitação por parte do Sr. Promotor de Justiça da Primeira Central de Inquéritos a 
respeito da realização de inspeção na SMF abordando os "fatos amplamente divulgados na imprensa 
envolvendo a decadência de créditos fiscais do ISS". Solicitava ainda a remessa do relatório de 
inspeção, bem como a indicação dos técnicos responsáveis pela sua realização. 
COMENTÁRIOS: Em atendimento ao solicitado a CAD informou os nomes dos servidores e também 
que : 
1) A CAD em sua Inspeção Ordinária realizada na SMF em agosto de 2002, incluiu em seu 
planejamento a verificação dos fatos divulgados no jornal "O Dia", no sentido de que a Prefeitura teria 
perdido o direito de cobrar - R$ 36.000.000,00 dos bancos, em virtude de demora para responder à 
consulta formulada pelo Sindicato dos Bancos 
2) O relatório formou o processo 40/006.539/2002 não existindo, ainda, decisão desta Corte acerca do 
seu conteúdo.  
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício TCM/GPA/595, de 02/12/2002 as informações foram remetidas. 
 
040/006254/2002 
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público Estadual quanto à aprovação da contratação de 
cooperativas pela Secretaria Municipal de Saúde para a prestação de serviços de saúde no Município 
do Rio de Janeiro. 
COMENTÁRIOS: Foram fornecidas informações acerca das decisões desta Corte sobre a matéria em 
foco. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
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7.8.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Neste trimestre, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento da execução 

orçamentária do Município: 

      
040/005439/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FUNDEF no período 
de janeiro a junho de 2002. Na sessão de 02/12/2002, o Plenário desta Corte de Contas decidiu, nos 
termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Maurício Azêdo, baixar o processo em diligência para 
que a Secretaria Municipal de Educação - SME: 
• demonstrasse a situação do saldo acumulado de exercícios anteriores; 
• informasse o estágio do estudo conjunto mencionado na Ata da 16ª Reunião da Comissão Gestora 

do Fundef, cujo objetivo é o desdobramento dos Programas de Trabalho destinados a custear 
despesas de pessoal, de maneira a permitir a pronta identificação das fontes de recursos; 

esclarecesse o motivo do alto percentual de despesa a executar (60%) que, quando comparado com o 
apurado nos exercícios de 2001 e de 2000, é maior 8,00% e 18,0%, respectivamente. 
 
040/003268/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FUNDEF, no período 
de janeiro a março de 2002. Na sessão de 02/10/2002, o processo foi baixado em diligência para que a 
SME esclarecesse a esta Corte de Contas: 
• o motivo pelo qual persiste na acumulação de saldos financeiros do FUNDEF, apesar de várias 

advertências do TCMRJ quanto ao dever de util izar aqueles recursos financeiros em benefício do 
ensino fundamental e dos profissionais de magistério, em vez de "entesourá-los"; 

• se persiste a situação de carência de professores; 
• a discrepância dos números referentes à matrícula de alunos no ensino fundamental em 2000, 2001 

e 2002; 
• se a folha de pagamento do magistério do ensino fundamental foi, no período, liquidada apenas com 

os recursos financeiros do FUNDEF, ou se houve alguma complementação com recursos do Tesouro 
Municipal. 

 
040/000842/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo Municipal de 
Saúde de janeiro a outubro de 2001. Na sessão de 02/10/2002, o processo foi baixado em diligência 
para que a SMS prestasse, dentre outros, os seguintes esclarecimentos: 
• como se explica o aumento de cerca de 200% nas despesas referentes a Serviços de Terceiros e 

Encargos, verificado em outubro em relação a média apresentada de julho a agosto? 
• que medidas foram adotadas pela jurisdicionada com objetivo de eliminar e/ou reduzir o 

descompasso verificado pela CAD no cronograma de execução orçamentária? 
Além desses foram efetuados diversos questionamentos a respeito dos repasses para a erradicação do 
mosquito Aedes aegypti. 
 
040/000668/2001 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FUNDEF no período 
de janeiro a novembro de 2000. Na sessão de 09/10/2002 o processo foi baixado pela segunda vez em 
dil igência para que a SME prestasse esclarecimentos a respeito: 
• da retenção de recursos financeiros sem a devida destinação para a cobertura de despesas da área 

da educação; 
da efetividade da política de governo na área de Capacitação de Recursos Humanos em função do 
insuficiente aproveitamento dos recursos vinculados ao programa específico de trabalho (PT 
1601.084.22172.014) no exercício até o mês de novembro. 
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7.9.  ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS 

 

Dentre os processos relativos à aposentadoria apreciados neste trimestre, destacamos o 

seguinte: 

      
040/004672/1985 
OBJETO: Refixação de Proventos da interessada Célia Tarnapolsky, em razão de revisão do cargo 
incorporado de Diretor de Escola, nos termos do Decreto nº 20.884/01. 
COMENTÁRIOS: Requerimento formulado pela inativa para revisão do símbolo DAI-6 do cargo de 
Diretor de Escola, para o valor do símbolo DAS-6. 
DECISÃO: Devolução dos autos ao órgão de origem em Sessão de 18/12/2002. 
OBSERVAÇÃO: O Plenário decidiu por unanimidade, acolhendo o Voto exarado pelo Relator, o Exmo. 
Sr. Conselheiro Nestor Rocha, pela devolução do presente processo à jurisdicionada, declarando que 
as refixações de proventos com base no benefício da paridade constitucional, não estão sujeitas a 
regra estabelecida no art. 88, III, "b" da LOMRJ, e remessa de relação dos inativos beneficiados para 
atualização dos registros. 
 

O QUADRO 8 lista o total de processos relativos à aposentadoria apreciados neste trimestre por 

mês e por decisão. O GRÁFICO 7 apresenta a porcentagem das decisões acerca dos processos 

de aposentadoria. 

 

QUADRO 8 APOSENTADORIAS 
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APOSENTADORIA GRÁFICO - 7 
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7.10.  OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO 

 
Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e 

similares. Verif icando 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: 

      
006/380040/2001 
006/380040/2001 - Prestação de Contas de Gestão da RIOCOP, referente ao exercício de  2000. Em 
sua instrução a CAD abordou diversas impropriedades opinando pela remessa dos autos à 
jurisdicionada para que seu liquidante exercesse o seu direito de ampla defesa e do contraditório 
previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na Sessão de 18/12/2002. 
 
040/006731/2002 
OBJETO: Carti lha elaborada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD intitulada 
"Orientações para o FUNDEF - Estudo para o caso do Município do Rio de Janeiro", tendo como 
principal objetivo oferecer à sociedade em geral orientações sobre o FUNDEF - sua criação, legislação 
envolvida, quais são os seus recursos, como é feita sua contabil ização, bem como é realizada a 
administração de seus recursos. 
COMENTÁRIOS: O citado trabalho foi elaborado visando auxil iar a apresentação da CAD no Encontro 
Técnico realizado com membros do Ministério Público Estadual no dia 05/12/2002. 
DECISÃO: O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, na sessão 
de 04/12/2002 a referida carti lha, convertendo-a em Manual Oficial do TCMRJ para fiscalização do 
referido Fundo Especial. 
 
040/002961/2002 
OBJETO: Convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Escola 
Comunitária Jardim Balão Mágico para  assistência educacional e nutricional com a finalidade da 
manutenção do atendimento a 120 crianças.  
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria vem constatando que várias entidades, que mantêm Convênio com o 
Município, não possuem isenção da parte patronal da contribuição do INSS, contrariando orientação do 
Tribunal de Contas, com base no voto nº 1499/2000 do Exmo. Sr. Conselheiro Maurício Azêdo. Em 
conseqüência, está sendo desembolsada anualmente uma significativa  quantia na cobertura desta 
contribuição,  pelo fato das entidades fi lantrópicas sem fins lucrativos não terem requerido às isenções 
a que fazem jus. 
DECISÃO: O processo foi baixado em dil igência na sessão de 13/11/2002. 
 
040/002478/2001 
Convênio nº 01/01, celebrado entre a SMTbR e o Cento para Inovação e Competitividade. 
OBJETO: Implementação de 22 telessalas de ensino fundamental. 
COMENTÁRIOS: Diante de pontos não esclarecidos e da análise do processo administrativo (por meio 
da inspeção ordinária), no qual consta parecer da 11ª Procuradoria Setorial opinando no sentido da 
declaração de nulidade do termo, foi sugerida a manutenção da dil igência. 
DECISÃO: O processo foi  mantido em dil igência em sessão de 07/10/2002. 
 
040/002372/2002 
OBJETO: Relatório de Sindicância Administrativa realizada no Previ-Rio. 
COMENTÁRIOS: Encaminhamento de cópia do Relatório de Sindicância Administrativa, em 
cumprimento ao disposto no art. 96 § 1º da LOMRJ. 
DECISÃO: Baixado em dil igência na Sessão de 06/11/2002. 
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OBSERVAÇÃO: O Plenário decidiu por unanimidade, acolhendo o Voto exarado pelo Relator, o Exmo. 
Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães, baixar  o processo em dil igência, para que fosse 
providenciada a remessa a esta Corte dos processos n. 05/506.536/2001 e 05/500.039/2002 que 
apuraram os fatos relacionados à sindicância administrativa, adotando sugestão da d. Procuradoria 
Especial.  
 
040/002104/2001, 040/002952/2001 
OBJETO: Convênios de assistência educacional e nutricional, realizados entre a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e as entidades Ação Comunitária Acari para Educação e Saúde e o Centro 
de Assessoria e Ação Social São Jorge. 
COMENTÁRIOS: Nestes convênios, a 2ª Inspetoria detectou repasses indevidos de parcelas relativas 
ao 13º salário dos profissionais contratados pelas ONGs, para prestação dos serviços educacionais, o 
que resultou em dil igência, tendo sido tais importâncias restituídas sem atualização aos cofres 
públicos. Foi sugerida a manutenção das dil igências,  para que o órgão jurisdicionado providenciasse, 
junto a conveniada, a devolução do valor relativo à atualização financeira. 
DECISÃO: Processos baixados em Diligências nas Sessões de 25/11/02 e 11/12/02. 
 
040/001654/2001 
OBJETO: Implantação e instalação de equipamentos e passagem de meios destinados à prestação de 
serviços de telecomunicações, em áreas de domínio do Município. Termo de Permissão de Uso 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMO) e a empresa Intelig 
Telecomunicações Ltda. 
COMENTÁRIOS: Em 02/10/2001, este processo foi baixado em dil igência para que o órgão 
jurisdicionado esclarecesse divergências apuradas no cálculo da receita mensal auferida pelo 
Município, uma vez que a mesma não estava em concordância com o Decreto "N" nº 18.627/2000.  
Revistos os cálculos, em conseqüência do questionamento do Tribunal de Contas, o v alor da receita 
foi quadruplicado.  
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão 14/10/2002. 
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8. Modernização Institucional 

 
O TCMRJ na constante busca da eficiência e eficácia, tem investido na informatização de 

suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e 

aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional. 

 
8.1.  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 4º 

trimestre de 2002 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

8.1.1. Destaques do trimestre 
      
• Em atendimento à Deliberação Nº 147, de 23 de outubro de 2002, a ASI passou a atuar 

conjuntamente com as Inspetorias Gerais e Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
da Secretaria de Controle Externo nos procedimentos relativos às contratações de serviços 
e equipamentos de informática; 

• Aquisição de hardw are e softw are, em atendimento ao Plano de Ação 2002 e 
• O Plano de Ação 2002 em Informática do TCMRJ foi considerado pelo Sistema Municipal 

de Informática um dos destaques da PCRJ. 
 

8.1.2. Desenv olv imento de Sistemas 
      
SCP - Sistema de Controle de Processos 
• Ajustes, testes e acompanhamento dos módulos de geração automatizada do Relatório de 

Atividades do TCMRJ em formato DOC do Microsoft Word; 
• Adaptação dos modelos de Certidão/Ofício para tratar automaticamente diferentes tipos de 

Sessão Plenária (Ordinária, Recesso, Especial, etc); 
• Cadastro, Consulta e Emissão em Word de Ofícios Gerais, permitindo gerenciar a emissão 

de ofícios não padronizados pelos SCP e associar tais ofícios aos processos 
correspondentes. 

• Manutenção do sistema. 
 
TCM Web News 
• Manutenção do sistema/atualização de conteúdo. 
 
Site TCMRJ 
• Editoração e publicação de notícias na Internet. 
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Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• Manutenção do sistema. 
 
SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• Manutenção do sistema 
 
SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• Manutenção do sistema. 
 
SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
• Manutenção do sistema, destacando a separação dos conceitos de acréscimo físico (aceite) 

e acréscimo patrimonial (liquidação), nos casos de aquisição de bens, envolvendo a criação 
de um novo arquivo de dados,  

 
SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema de Contabilidade TCMRJ 
• Manutenção do sistema, destacando a implantação de rotinas associadas a Restos a 

Pagar. 
 
SRH - Sistema de Recursos Humanos 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema Mala Direta TCMRJ 
• Manutenção do sistema. 
 

8.1.3. Suporte e Treinamento 
      
Banco de Dados 
Manutenção do servidor de banco de dados. 
 
Administração de Rede 
• Instalação do Norton Antivírus como antivírus corporativo. 
• Atualização e substituição do softw are de Antivírus nas estações do TCM. 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM. 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet 
• Instalação do novo servidor corporativo (Sistema Operacional Window s 2000 Server) 
• Instalação de novos microcomputadores. 
 
Suporte Técnico  (Apoio Operacional e Hardware) 
• Apoio ao usuário (Notes - Word - Excel - Window s - Internet - Hardw are); 
• Cadastro usuários Lotus Notes; 
• Suporte na implantação do  novo FINCON nas IGÉ s; 
• Conversão de arquivos DOC para PDF ou JPG/GIF para publicação na Internet ou no Mural 

eletrônico; 
• Suporte na atualização do Mural Eletrônico. 
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8.1.4. Integração Informática e Controle Externo (Deliberação nº 147/2002) 
 
Destacamos a emissão de parecer técnico nos seguintes processos: 

      
040/006449/2002 
Termo de Solicitação 
Solicitação de memória de cálculo dos valores contratados. 
 
040/006346/2002 
Edital de Concorrência 
Solicitamos esclarecimentos sobre a pesquisa de preços. 
 
040/006239/2002 
Edital de Concorrência 
Retirada de comprovação visando aumentar a competitividade do certame. 
 
040/005382/2002 
Edital de Concorrência 
Alteração dos critérios uti l izados na pontuação da Proposta Técnica, visando maior competitividade do 
certame. 
 
 
040/005194/2002 
Contrato 
Solicitação de relatório de atividades e curriculum vitae dos profissionais contratados. 
 
040/003113/2001 
Contrato 
Pedido de esclarecimentos sobre o valor do contrato. 
 
 
 

8.1.5. Outros Destaques 
      
Atividades Internas 
• Auditoria de Informática - Inspeção, em conjunto com a CAD, nos sistemas Ergon, Fincon 

e Arrecadação, nas instalações do IplanRio. Relatório Final previsto para Segunda quinzena 
de janeiro/2003.  

• Segurança do Ambiente de Informática - Mantida a pesquisa sobre o assunto na 
literatura e na Internet. 

 
Atividades Externas 
No Sistema Municipal de Informática 
• Participação no grupo que estuda a utilização de softw are livre pelos órgãos e empresas 

municipais 
• Participação no Comitê de Contratos e Níveis de Serviço da PCRJ - Reunião geral em 

dezembro. Participação no grupo que estuda os processos de Digitação e Digitalização. 
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8.2.  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 f iscalização 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 distribuida pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além 

dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de 

renome nacional e f iguras 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://w w w .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: 

      
• Parecer Prévio - Exercício de 2001 - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de 

Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e 

sua respectiva aplicação; 

• Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ - Quadro demonstrativo com totalizações de 

decisões por Assunto e Órgão; 

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

• Informe de Controle Social - Dados resumidos da gestão f iscal do Município elaborado 

conforme sugestão do BNDES, avalizado no Encontro dos Tribunais de Contas na sede 

daquela entidade.  
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• 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 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 f iscalizado o orçamento público; 

• Encontros no Tribunal - Publicação que reúne as palestras realizadas pelo Centro Cultural 

do TCMRJ. Secretários, ex-Secretários e estudiosos debatem os problemas da Cidade e 

apresentam possíveis soluções; 

• Consulta a Processos; 

• Votos Relevantes; 

• Publicação dos Relatórios de Inspeções; 

• Notícias e artigos envolvendo o Controle externo; 

• Informações sobre o andamento dos processos relativos a Editais de Concorrência que 

estão sob análise do TCMRJ. 
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8.3.  RECURSOS HUMANOS 

 
Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que 

pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua 

a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o 

técnico de controle externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da 

f iscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à 

instituição servidores qualif icados e motivados. 

8.3.1. Suporte Técnico 
 
Além disso, a Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais 

publicações relativas às atividades inerentes ao controle externo, possuindo também a 

coleção de diários oficiais em CD –ROM. 

A Biblioteca também serve como suporte para o desenvolvimento das atividades desta Casa, 

disponibilizando seu acervo através de seu sistema informatizado, possibilitando, assim, 

maior resposta às consultas realizadas. Paralelamente, com o objetivo de propagar seu 

trabalho, de uma forma mais eficiente e dinâmica, divulgando também os serviços de 

informação prestados e projetando uma imagem de modernidade junto ao mercado interno e 

externo, a Biblioteca está concentrando seus esforços no projeto de aquisição de utilização do 

módulo INFORMA ONLINE para que as consultas possam ser procedidas, via Internet. 

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de 

diversas publicações essenciais para a atividade f im desta Corte. Destacam-se as seguintes: 

Revista do TCMRJ, TCMRJ em pauta e clipping diário com seleção de matérias pertinentes 

tiradas dos principais periódicos. Recentemente, mais uma publicação veio a se aliar às 
demais: a revista Encontros no Tribunal, contendo a integra de todas as palestras realizadas 

pelo Centro Cultural. 

8.3.2. Treinamento, aperfeiçoamento e ativ idades 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. 
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Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro Cultural 

criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham 

possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores. 

      
Outubro 
Dia 14 - Curso de Licitação e Contratos Administrativos -  aulas 2ª feira - das 9h30min às 

12h30min. 

Palestrante - Prof. Márcio dos Santos Barros 

 

Novembro 
Dia 4 - Abertura dos envelopes contendo as f ichas de identif icação dos autores das 

monografias - às 16h - em Sessão Pública no Plenário do TCMRJ. 

Dia 11 - Exposição de quadros óleo sobre tela da artista plástica Vera Gonzales - Médica - às 

16h no Espaço das Artes - Centro Cultural. 

 

Dezembro 
Dia 3 - Conferência de Encerramento do Curso de MPA proferida pela Profª. Vera Lúcia 

Cavalcanti. 

Dia 4 - Solenidade de entrega dos prêmios do Concurso de monografia "Premio Maurício 

Caldeira de Alvarenga" aos três primeiros colocados - às 16h - no Auditório e após a entrega 

foi realizada a 1ª apresentação do Coral do TCMRJ. 

Dia 5 - Seminário com os Promotores do Ministério Público do Estado do RJ e Técnicos do 

TCMRJ - palestrantes - Dr. Silvio Freire de Moraes - Secretário-Geral - "O Planejamento 

Público na Constituição de 88", e  Dr. Cláudio Sancho Mônica - Coordenador da CAD - 

"Planejamento e execução de Inspeções - estudo do caso FUNDEF" - das 9h às 17h - 

Auditório. 

Dia 6 - Coquetel  de encerramento do curso MPA - às 15h - Auditório. 

Dia 10 - Apresentação do Coral do TCMRJ e almoço de confraternização de f im de ano na 

Presidência com o Prefeito da Cidade do RJ, Presidente da Câmara de Vereadores do RJ e 

demais Autoridades. 

Dia 12 - Encerramento do Curso de Licitações e Contratos Administrativos - às 12h - 

Auditório. 

Dia 18 - Apresentação dos Corais do TCERJ e do TCMRJ - às 13h no Auditório. 
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9. Relações Institucionais 

 

No campo de relações institucionais, o TCMRJ mantém contatos indispensáveis com a 

Controladoria, órgão do controle interno do Município, que constitui a vanguarda da 

f iscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como mantém 

relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o Tribunal de Contas 

da União. 

O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores participem 

de palestras de interesse público, em seminários e encontros promovidos por instituições 

públicas ou privadas. Esses convites normalmente são aceitos, uma vez que se ajustam à 

nova postura e f ilosofia que o Tribunal vem adotando, para se aproximar não só dos órgãos e 

entidades jurisdicionados, mas também dos demais Tribunais de Contas do Brasil e da 

sociedade em geral. 
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C o n c l u s õ e s 
 
 
 

      
Do contexto de informações que se apresentam neste Relatório, depreende-se que 

esta Corte de Contas do Município do Rio de Janeiro se mantém em coerência com 

sua destinação constitucional implementando, sempre com maior apuro, suas 

atividades de controle sobre as receitas e despesas públicas, sem olvidar o contínuo 
aperfeiçoamento e especialização de seu quadro de servidores. 

 

As complexas e diversificadas atividades desenvolvidas no período abrangido no 
presente Relatório comprovam que este Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro prossegue trilhando, com determinação e transparência, sua destinação 

institucional de assegurar, pela via do controle externo, o correto emprego do dinheiro 
confiado pelos cidadãos cariocas, ao Governo Municipal, em busca do bem comum. 

 

De igual modo, por meio de participação em encontros das mais diversas espécies, 

Conselheiros e Técnicos deste TCM têm-se mantido em permanente atualidade com 
os temas de interesse do controle de contas públicas em nível nacional. 

 

No campo da normatização de atividades e rotinas, cabe ressaltar a edição da 
Deliberação nº 147, em 23/10/2002, obrigando a manifestação da Assessoria de 

Informática do GPA/TCM em processos que tratam da contratação e serviços e 

aquisição de equipamentos de informática. 
 

Destaca-se ainda a Resolução nº 179, de 19/11/2002, redefinindo as áreas de 

atuação das IGEs (1ª a 4ª e 6ª) com o objetivo de emprestar caráter de 

especialização em suas atividades. 
 

 


