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Mensagem do Presidente 

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

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores (as). 
 
Vencido novo período trienal, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

retorna aos Excelentíssimos Senhores Membros da Augusta Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro com o objetivo de apresentar o Relatório de Atividades, desta feita 
correspondendo ao primeiro trimestre do exercício de 2003. 

 
Ao tempo em que se pretende, com esta iniciativa, harmonia com o preceito 

inserto no artigo 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, objetiva-se 
também apresentar ao Legislativo Municipal, com a maior visibilidade possível, as 
diversas e diversificadas atividades desenvolvidas no âmbito desta Corte de Contas 
no período abrangido pelos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003.  

 
Durante o presente exercício pretende-se emprestar continuidade ao 

aprimoramento dos recursos técnicos, notadamente na área de informática, 
abrangendo equipamentos propriamente ditos mas também programas e sistemas 
que permitam agilização, interligação com outros bancos de dados, segurança e 
confiabilidade, representando assim o comprometimento desta Instituição em superar 
o desafio que a Sociedade lhe impõe de avançar na eficiência de sua atuação. 

 
Em paralelo, ao aperfeiçoamento e especialização do valoroso Corpo Técnico, 

emprestar-se-á, neste período, novo impulsionamento, já inaugurado pela nova 
Turma do Curso de pós-graduação lato senso em Controle Externo, em associação 
com o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ministrado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 

 
 

Rio de Janeiro, maio de 2003. 
 

Thiers Vianna Montebello 
Presidente 
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1. Introdução 

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

2. Competências do TCMRJ 

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da 
Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza 
financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública 
Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de 
receita. 
Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à 
Câmara Municipal, para o devido julgamento.  
Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de 
todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de 
pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura 
denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência. 
São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e 
extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas. 
Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação 
antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações 
e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o 
Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, 
e aplicar sanções quando não forem sanadas. 
O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência 
deste Tribunal: 
 

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 
 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, II 

Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas Art. 87 
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, Art. 88, III, a 
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COMPETÊNCIAS FUNDAMENTOS
(Lei Orgânica) 

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

Art. 88, IV 

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

Art. 88, V 

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

Art. 88, VII 

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

Art. 88, IX a XII 

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

Art. 90, §1º 

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

Art. 96, §2º 

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

Art. 111 

 
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da 
declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na 
Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do 
artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às 
declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores 
públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das 
referidas declarações. 
Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, 
ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das 
normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas 
mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do 
Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se 
manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da 
transgressão às regras estabelecidas na LRF. 
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3. Estrutura Organizacional 

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de 
Contas: 
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4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal 

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta 
(arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ). 
Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria 
Geral e a Procuradoria Geral do Município.  
A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro: 

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 
 

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

 
FUNDOS ESPECIAIS  (10) 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério 
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Fundo Municipal de Habitação 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente 
Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 
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AUTARQUIAS  (5)  

Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 

 
EMPRESAS PÚBLICAS  (8) 

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

 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  (4) 

Centro Internacional Riotur S.A. – RIOCENTRO 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CETRIO 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – RIOTUR 

 

 
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 



TCMRJ 

10 
 
 

 
5. Movimentação Geral de Processos 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa 
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização. 
Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de 
distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares, concernentes à matéria de sua competência 
decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato. 
O protocolo registrou neste período a entrada de 2.398 processos, versando sobre os 
diversos assuntos citados acima. 
Os números a seguir, apresentados no quadro a seguir, demonstram a tramitação dos 
processos no período de janeiro a março de 2003, segundo sua natureza, indicando 
as suas quantidades. O gráfico a seguir, mostra a percentagem desses processos por 
sua natureza. 

Quadro 3. Entrada de Processos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSUNTOS JAN FEV MAR TOTAL
LICITAÇÕES 31 39 33 103
CONTRATOS 445 271 214 930
CONVÊNIOS 136 451 114 701
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 91 113 84 288
PESSOAL 104 131 49 284
CONCURSOS 2 10 6 18
INSPEÇÕES 19 10 3 32
CONSULTAS 0 0 1 1
INFORMAÇÕES/COMUNICADOS 12 8 13 33
DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES 1 1 3 5
OUTROS ASSUNTOS 0 0 3 3

TOTAL 841 1.034 523 2.398
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Gráfico 1. Entrada de Processos por Assunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Entrada de Processos por Mês 
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6. Atividades do Plenário 

6.1. Sessões Realizadas 

Durante o 1º trimestre de 2003, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido 
em 17 (Dezessete) Sessões Ordinárias, 02 (Duas) Sessões Administrativas e 02 
(Duas) Sessões de Recesso, conforme especificado no quadro a seguir. 

Quadro 4. Sessões Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
Os gráficos abaixo apresentam a percentagem de cada tipo de sessão realizada 
neste trimestre e a distribuição dessas sessões ao longo dos meses: 
 

Gráfico 3. Tipos e Distribuição Mensal das Sessões 
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6.2. Processos Julgados ou Apreciados 

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

Quadro 5. Decisões do Plenário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Decisões do Plenário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÊNCIA ARQUIVAMENTO LEGALIDADE CONTAS REG. OUTROS TOTAL

LICITAÇÕES 86 97 0 0 6 189
CONTRATOS 184 728 0 0 87 999
CONVÊNIOS 13 175 0 0 6 194
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 66 17 0 62 9 154
PESSOAL 36 0 156 0 0 192
CONCURSOS 30 7 34 0 3 74
INSPEÇÕES 27 18 0 0 5 50
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS 14 7 0 0 3 24
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES 2 3 0 0 5 10
OUTROS ASSUNTOS 1 3 0 0 2 6
TOTAL 459 1.055 190 62 126 1.892
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6.3.  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 Resoluções aprovadas neste trimestre. 
 
RESOLUÇÕES 

      
Resolução n. 184, de 02 de janeiro de 2003 
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município 
para o exercício financeiro de 2003 
DORIO de 03/01/03, n. 195, p. 35 
 
Resolução n. 185, de 29 de janeiro de 2003 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101, de 04 de 
maio de 2000 
DORIO de 30/01/03, n. 213, p. 44 
DORIO de 24/02/03, n. 230, p. 77 
 
 
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: 
 
1ª, 2, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS 

I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos 
órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação; 
II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados 
aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, 
respeitando–se os dispositivos da Deliberação nº 127, de 10 de junho de 1999; 
III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados 
órgãos e entidades; 
IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas 
pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou 
provisória de obras por eles realizadas; 
V – realizar auditorias e inspeções. 
 
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. 
 
7ª INSPETORIA GERAL 

I – examinar os editais de concorrência, bem como os contratos e demais 
instrumentos deles decorrentes; 
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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. 
 
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD 

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

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

 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Gabinete do Prefeito – GBP 
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF 
Secretaria Municipal de Administração – SMA 
Secretaria Municipal do Trabalho – SMTB 
Procuradoria Geral do Município – PGM 
Secretaria Municipal de Governo – SMG 
Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO 
Empresa Municipal de Vigilância - GUARDA MUNICIPAL 
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A – EMAG 
Controladoria Geral do Município – CGM 
Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO 
Fundação João Goulart – FJG 
Secretaria Especial de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT 
Secretaria Especial de Comunicação Social – SECS 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE 
Secretaria Especial de Projetos Especiais – SEPE 
Secretaria Especial de Turismo – SETUR 
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR 
Centro Internacional Riotur S/A – RIOCENTRO 

 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMO 
Fundação Inst. de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO 
Fundação Instituto das Águas do Município do RJ - RIO-ÁGUAS 
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ 
Empresa Municipal de Urbanismo – RIOURBE 
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP 
Secretaria Municipal de Habitação – SMH 

 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Secretaria Municipal de Educação – SME 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO-RIO 
Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR 
Secretaria Municipal das Culturas – SMC 
Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE 
Fundação Rio 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO 
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. – MULTIRIO 
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4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química – SEPDQ 
Secretaria Especial da Terceira Idade – SETI 
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL 
Fundação Rio-Esportes – FRE 

 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro - CET-RIO 
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 
Superintendência Municipal de Transporte Urbano - SMTU 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC 
Fundação Parques e Jardins – FPJ 
Fundação Jardim Zoológico – RIO-ZOO 
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 



JANEIRO-MARÇO/2003 

19 

 
 

7.3. Movimentação de Processos na Secretaria de Controle Externo 

Constata-se no quadro a seguir que foram processados pelo sistema a entrada de 
5.263 e a saída de 4.699 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 a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. 
Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de 
admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de 
concorrência. 

Gráfico 5. Processos por Inspetoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPETORIA ENTRADAS SAIDAS
1ª IGE 570 314
2ª IGE 929 824
3ª IGE 1.252 957
4ª IGE 381 405
5ª IGE 416 281
6ª IGE 311 382
7ª IGE 745 759
CAD 659 777

TOTAL 5.263 4.699
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7.4. Inspeções 

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS 

      
Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2003 
(040/000214/2003), foram realizadas no 1º trimestre de 2003 as seguintes Inspeções: 
 
1ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: SEDECT, PGM, RIOTUR 
 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: GEO-RIO 
 
3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: SMC, FUNLAR 
 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: SMS 
 
5ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: SMA, PREVI-RIO 
 
6ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
Março: CET-RIO, SMAC 
 
CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
Março: FUNDEF, PGM/FOE, CGM-LRF, FMS, FUNPREVI,RIOCOP 
 
 
COMENTÁRIOS 

As inspeções ordinárias nos permitem, no contato direto com os órgãos 
inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas 
oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até 
desconhecimento de legislação. 
Uma dificuldade 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, esta SCE passou a acompanhar de forma mais intensa a execução 
dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, 
proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos 
órgãos visitados. 
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Atualmente nossas Inspeções Ordinárias são alicerçadas em um método voltado para 
verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete num controle mais 
eficaz por parte desta SCE. 
 
INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO 

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 1º trimestre de 2003, destacamos as 
seguintes: 
      
040/007313/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, no Gabinete do Prefeito, em 
outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/convênios. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se: não observância ao art. 403 do RGCAF e a ausência 
de menção dos valores estimados da licitação nos respectivos avisos publicados no 
Jornal "O Povo", não cumprimento de exigência quantificada/especificada em edital 
(peças para serviços de manutenção de elevadores); quantitativo de funcionários 
disponibilizados para prestação de serviços menor do que previsto em cláusula 
contratual; ausência de planilha de controle de compras de materiais para  
manutenções corretivas dos equipamentos e sistemas prediais no Palácio da Cidade. 
DECISÃO: Remessa de cópia do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
05/02/03. 
         
 
040/007309/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Transportes, em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação das deficiências apontadas na Inspeção Ordinária realizada 
pela 4ª IGE em 2001 (Proc. 40/4837/2001); análise das despesas efetuadas através 
do Fundo Rotativo de Caixa; inspeção no almoxarifado, conforme Resolução CGM nº 
365/01; inspeção no controle de bens tangíveis e intangíveis, conforme Resolução 
CGM nº 149/98; análise dos processos referentes a concessão de diárias e prestação 
de contas de adiantamentos; análise dos instrumentos firmados através de licitação 
na modalidade convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela 
Deliberação TCM 127/99. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24.03.03 
        
 
040/006980/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMAC, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Avaliação Geral 
COMENTÁRIOS: Solicitação de esclarecimentos acerca de diversas insuficiências 
detectadas nos contratos de "serviços de gestão do Parque Municipal Natural da 
Serra do Mendanha", "serviços gerais de conservação das instalações e áreas verdes 
do Parque Municipal Ecológico da Prainha" e "serviços de recuperação ambiental e 
execução de obras de implantação dos equipamentos públicos que compõem o 
projeto ECO-ORLA".  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de19/02/2003. 
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040/006925/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na RIOFILME - Distribuidora de 
Filmes S.A, em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis, almoxarifado, administração, 
tesouraria e fundo fixo de caixa. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido diligência, dentre as quais destaca-se a autorização de 
despesa após a realização do evento correspondente, em desacordo com o artigo 
114, do RGCAF. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/02/03. 
         
 
040/006717/2002 
Inspeção Ordinária realizada na RIOURBE, em outubro/2002. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção realizada pela 6ª Inspetoria, que abrangeu a 
execução de contratos de obras, foram detectados indícios de 
impropriedades/irregularidades, dentre os quais pode-se destacar: 
- Falta de planejamento na contratação das obras. Constatou-se que esta empresa 
tem elaborado os seus projetos básicos de forma superficial, gerando orçamentos 
imprecisos, o que contraria o disposto no artigo 6º da Lei de Licitações. Exemplo: 
contrato de obras na Creche Falet, no qual foram realizadas as licitações sem a 
previsão do serviço de contenção do canal que corta o terreno, sendo necessária a 
mudança no local da obra; 
- Verificou-se, em todas as obras visitadas, que os empregados das empresas 
contratadas não utilizavam equipamento de proteção individual.   
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/02/03. 
                              
 
040/006594/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS (S/CIN/CAL - 
Almoxarifado Central), em setembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar as transferências de medicamentos, o estado atual das obras 
do almoxarifado central e a operacionalização do Projeto Remédio em casa. 
COMENTÁRIOS: Foram detectadas as seguintes situações: saída de medicamentos 
da S/CIN/CAL que não contém registros nas unidades destinatárias; atraso na 
elaboração do projeto de reforma dos prédios; falta de treinamento de pessoal 
(remédio em casa) 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19.02.03 
        
                             
 
040/006539/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
SMF em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da evolução da dívida pública, das aplicações 
financeiras feitas pelo município e o levantamento de fatos relevantes ocorridos no 
exercício de 2002, relativos ao ITBI e ISS. 
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COMENTÁRIOS: A CAD em sua conclusão sugere o encaminhamento à SMF a fim 
de aquela Secretaria prestasse os esclarecimentos necessários acerca dos pontos 
levantados, bem como informasse o porquê do não atendimento das solicitações 
desta Corte de Contas durante a inspeção, nos termos do art. 27 da Lei n.º 289/81. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/02/2003. 
 
 
040/005672/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FCA - SMAC, em agosto/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a correta contabilização e emprego dos recursos do FCA. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório á CGM e a SMAC para que 
prestassem os esclarecimentos necessários sobre os pontos levantados, entre eles: 
• demora injustificada na transferência dos repasses referentes aos royalties e às 

multas, uma vez que eles ingressam mensalmente nas contas da SMAC; 
• a CGM está registrando os valores dos royalties e das multas devidas ao FCA nos 

balancetes de sub-rubricas, como se estes fossem receitas do Fundo, sem que 
estes mesmos valores tenham ingressado em suas contas. 

· Sugeriu, ainda, que fosse disponibilizada pela SMF uma senha para que o 
TCMRJ tenha acesso as contas dos Fundos via internet. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/03/2003. 
 
040/003690/2002 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Social, em julho/2002. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho de 
2002. 
DECISÃO: O processo foi arquivado, na Sessão de 17/02/2003.                                      
 
                     
 
040/002199/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no PREVI-RIO, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificar o pagamento do pessoal inativo referente ao mês de fevereiro 
de 2003 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação 
                            
 
040/002150/2001 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, em maio/2001. 
OBJETIVOS: Análise de processos, suprimento de fundos e contabilidade. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido a manutenção da diligência objetivando maiores 
esclarecimentos (atestação da 3a. parcela referente ao termo de responsabilidade 
44005001797/2000-61 e conferência do saldo do Relatório de Execução da Receita, 
com a respectiva conciliação bancária). 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/02/2003. 
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040/000796/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, em outubro/2002. 
OBJETIVOS:Verificar a execução operacional dos contratos firmados através de 
licitação; analisar os instrumentos firmados através de licitação na modalidade 
convite, dispensa, inexigibilidade e outros não contemplados pela Deliberação TCM nº 
127/99, bem como, os relativos às diárias e ao suprimento de fundos; avaliar os 
problemas detectados em Inspeções anteriores, com identificação das soluções 
implantadas; identificar e avaliar os problemas atuais;analisar os processos 
referentes à concessão e prestação de contas dos adiantamentos;inspecionar os 
almoxarifados, segundo a Resolução CGM nº 365/01; 
COMENTÁRIOS: Foram verificadas diversas impropriedades relativas aos pontos 
constantes do planejamento da inspeção. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/04/03 
         
 
040/000453/2002 
Inspeção Ordinária realizada na RIOLUZ, em novembro/2001. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção realizada pela 3ª Inspetoria, que abrangeu o 
período de set/2001 a out/2001, foram detectados indícios de irregularidades, que 
culminaram com a baixa dos autos em diligência (24ª Sessão Ordinária - 2002).  Na 
3ª Sessão Ordinária - 2003, manteve-se a decisão anterior para  que fosse 
esclarecido, além de outras questões, a instalação de equipamento público em local 
privado, pois a jurisdicionada havia informado que se tratavam de comunidades 
carentes, de forma diversa do observado in loco. Verificou-se que, com a instalação 
dos equipamentos e a execução dos serviços de iluminação, a Rioluz realizou 
despesas no montante de R$ 106.812,85.  
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/01/03. 
                              
 
040/000285/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na SMO, em out/2002. 
COMENTÁRIOS: Durante a inspeção, que abrangeu o período de ago/01 a set/02, 
foram detectadas insuficiências, dentre as quais pode-se destacar: 
- Falta de retenção do ISS por parte do órgão jurisdicionado, em desacordo com a Lei 
Municipal nº 2538/97, quando na movimentação de suprimentos de fundos; 
- O ocorrido no desdobramento do processo licitatório relativo à Concorrência nº 
06/2001 para a execução de obras de implantação do Projeto Rio Cidade II - Santa 
Cruz, uma vez que a vencedora foi a Empresa Construcap - CCPS Engenharia e 
Comércio com a menor proposta (R$ 18.960.024,77) enquanto que o contrato 
resultante, nº 309/02, foi firmado entre a RIOURBE e a Construtora OAS Ltda pela 
importância de R$ 21.662.188,51. 
DECISÃO: Remessa do relatório ao órgão jurisdicionado - Sessão de 31/03/03. 
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040/000283/2003 
ASSUNTO: Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa 
Municipal de Informática S.A., em novembro/2002. 
OBJETIVOS: Verificação dos procedimentos pertinentes ao Departamento de 
Pessoal, Almoxarifado e Bens móveis. 
COMENTÁRIOS: Constatou-se que não havia relação atualizada dos bens móveis, 
em desacordo com a legislação vigente, mas providências saneadoras já estavam 
sendo adotadas. Algumas insuficiências detectadas pela comissão inspecionante 
foram corrigidas no curso dos trabalhos.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/02/2003. 
 
040/000263/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FMAS - SMDS, em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Teve como finalidade verificar a correta contabilização e emprego dos 
recursos do FMAS.  
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório à SMDS, à CGM e à SMF 
para que prestassem esclarecimentos sobre alguns pontos, entre eles: 
• a SMDS não envia mensalmente ao CMAS as informações necessárias 

descumprindo o disposto no artigo 5º, incisos III e X, da Lei Municipal 2460/96; 
• diferenças entre os créditos efetivamente recebidos pelo FMAS e aqueles 

constantes no site do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
· Recomendou-se, ainda, que a SMF disponibilizasse para o TCMRJ o acesso 
no módulo consulta às contas-corrente e às aplicações financeiras do FMAS e, 
também, dos demais fundos do Município do Rio de Janeiro. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/03/2003. 
 
 
040/000262/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no 
FMDCA - SMDS, em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Teve como finalidade verificar a correta contabilização e emprego dos 
recursos do FMDCA. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório à SMDS, à CGM e à SMF 
para que prestassem os esclarecimentos necessários, entre eles: 
• não há um controle analítico das receitas por fonte de recursos (Multas, doações e 

outras). Este controle, se implementado, irá facilitar a identificação da fonte de 
Recurso do Fundo.  

• está ocorrendo morosidade no repasse dos recursos captados pelo FMDCA junto à 
PETROQUISA  (R$ 510.000,00) e à PETROBRÁS (R$ 4.699.000,00). 

· Foi recomendado à SMF a disponibilização para o TCMRJ do acesso no 
módulo consulta às contas-corrente e às aplicações financeiras do FMDCA e demais 
fundos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/03/2003. 
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040/000080/2003 
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na 
EMV em outubro/2002. 
OBJETIVOS: Verificar a adequação das Demonstrações Contábeis da EMV ao 
previsto na Lei 6.404/76. 
COMENTÁRIOS: A CAD sugeriu a remessa do relatório de Inspeção à EMV para que  
prestasse diversos esclarecimentos. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 31/03/2003 
 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na SMAC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Acompanhamento da execução de contratos em andamento, análise 
dos processos de suprimentos de fundos, verificação de almoxarifado e bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na CET-RIO, em março/2003. 
OBJETIVOS: Análise e verificação dos contratos de prestação de serviços de 
engenharia de tráfego para detecção, registro e processamento de informações de 
trânsito referentes ao controle de velocidade de veículos - processos nºs 
03/200.118/2001 e 03/201.498/2002. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, em março/2003. 
OBJETIVOS: Avaliar o desempenho do Programa de DST's e AIDS da Secretaria 
Municipal de Saúde com relação aos aspectos operacionais, a eficácia, a eficiência e 
a efetividade. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção a ser processado 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal das 
Culturas - SMC, em março/2003. 
OBJETIVOS: Almoxarifado e bens móveis. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Municipal Lar 
Escola Francisco de Paula - FUNLAR, em março/2003. 
OBJETIVOS: Almoxarifado, bens móveis, suprimento de fundos, análise de processos 
e execução de termos. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na GEO-RIO, em março/03. 
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OBJETIVOS: Verificação in loco de alguns contratos que haviam sido encaminhados 
ao Tribunal; execução do projeto Alerta-Rio; avaliação quanto ao atendimento de 
metas. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Empresa de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro, em março/2003. 
OBJETIVOS: Verificar a execução de contratos/despesas relativas ao Reveillon 
2002/2003, organizado pela RIOTUR. 
OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em março/2003. 
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. 
 
A PROCESSAR 
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspetoria Geral, na Procuradoria Geral do 
Município, em março/2003. 
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. 
 
 
INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDIÁRIAS 

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao 1º trimestre de 2003, 
destacamos as seguintes: 
      
040/006371/2002 
OBJETIVOS: Inspeção Especial realizada pela 2ª Inspetoria, para 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 08/09/02. 
COMENTÁRIOS: Estas obras foram realizadas pela SMO/CGC, 16ª Divisão de 
Conservação, no período de 23/07/02 a 29/07/02, utilizando o asfalto produzido na 
Usina de Jacarepaguá. Foi verificado que o dispositivo legal, Lei nº 2645/98, que 
embasou a execução dos serviços pela Jurisdicionada, havia sido julgado 
inconstitucional em 06.12.99 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/02/03. 
 
 



TCMRJ 

28 
 
 

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 janeiro a março de 
2003. 

Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGÃO SIGLA QTD
Empresa Municipal de Urbanização RIOURBE 106
Secretaria Municipal de Saúde SMS 24
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos SMO 16
Companhia Municipal de Limpeza Urbana COMLURB 6
Gabinete do Prefeito GBP 6
Secretaria Municipal de Educação SME 5
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SMEL 5
Empresa Municipal de Informática e Planejamento S/A. IPLANRIO 3
Fundação Instituto das Águas do Município - RJ RIO-ÁGUAS 2
Secretaria Municipal de Habitação SMH 2
Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO 1
Secretaria Municipal de Administração SMA 1
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS 1

178TOTAL
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Gráfico 6. Editais analisados por Órgão 
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7.6. Apreciação de Denúncias e Representações 

DENÚNCIAS 

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

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

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 1º trimestre de 2003: 
      
040/000726/2003 
ASSUNTO: Denúncia analisada pela 3ª Inspetoria, encaminhada pelo Sr. Eduardo 
Banks dos Santos Pinheiro, acerca do apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através da Secretaria Municipal das Culturas - SMC e do Instituto Municipal 
de Arte e Cultura - RIOARTE, ao evento "VII Parada do Orgulho Gay", realizado em 
30/06/2002. 
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação. 
 
040/000047/2003 
ASSUNTO: Denúncia de invasão de terreno originalmente destinado a ser Praça 
Pública, e execução de obras clandestinas no local, apesar de proibido pelo código 
ambiental, e ainda, utilizando material de construção supostamente desviado do 
projeto Favela-Bairro. 
COMENTÁRIOS: Considerando o princípio constitucional do contraditório e da ampla 
defesa, foram encaminhadas cópias das peças às Secretarias abaixo relacionadas, 
para que fosse esclarecido: 
SMF - a situação real do imóvel, ou seja, se o mesmo pertence ao Município ou não e 
ainda se houve cessão para algum Educandário; 
• SMH - para se pronunciar sobre a denúncia de desvio de material de construção do 

Projeto Favela-Bairro e ainda que fosse remetida relação das obras em curso em 
Santa Maria - Taquara; 

• SMAC - para se manifestar sobre o Relatório de Ocorrência nº 1725 da Patrulha 
Ambiental, que indica a proibição de construção no local. 

   DECISÃO: Remessa de cópia do processo ao órgão jurisdicionado - Sessão de 
19/02/03. 
 
REPRESENTAÇÕES 

      
040/006865/2002 
REPRESENTANTE: Toesa Service Ltda. 
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração 
ASSUNTO: Edital de Tomada de Preços A/SUB/CPL nº 02/02. 
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COMENTÁRIOS: Opinou a 1ª IGE pelo encaminhamento de cópia do processo à 
SMA objetivando que esta se pronunciasse acerca da representação, em face do que 
dispõe o princípio do contraditório e da ampla defesa, consignado no art. 5º, inciso LV, 
da CF. 
DECISÃO: Remessa de cópia do processo ao órgão jurisdicionado.- Sessão de 
19.03.03 
 
 
040/004154/2002 
REPRESENTANTE: Consladel Construtora e Laços Detetores e Eletrônica Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO.  
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 01/02 da CET-RIO, analisado pela 7ª 
Inspetoria.  
OBJETO: Prestação de Serviços de Engenharia para Registro e Processamento de 
Informações de Trânsito referentes a Avanço de Sinal e Parada sobre a Faixa de 
Pedestres no Município do Rio de janeiro 
DECISÃO: O processo foi arquivado na  Sessão de 10/03/03. 
 
 
040/003940/2001 
REPRESENTANTE: Moacyr Rodrigues Silva. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 06/01 da COMLURB,analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Operação do Aterro sanitário de Gramacho. 
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/03/03. 
 
040/001882/2003 
REPRESENTANTE: Novo Universo Industrial e Comércio Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 03/03 da COMLURB, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Outorga da concessão dos serviços de Implantação e Operação do Centro 
de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR 
Rio. 
DECISÃO:  Remessa de cópia do processo ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
31/03/03. 
 
040/001860/2003 
REPRESENTANTE: Sanfic Engenharia Ltda. 
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 03/03 da COMLURB, analisado pela 7ª 
Inspetoria. 
OBJETO: Outorga da concessão dos serviços de Implantação e Operação do Centro 
de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR 
Rio. 
DECISÃO: Remessa de cópia do processo ao órgão jurisdicionado -  Sessão de 
31/03/03. 
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7.7. Solicitações da Câmara Municipal 

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

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

(...) 

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

(...) 

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

 
 
7.8. Solicitações do Ministério Público 

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

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

 
      
040/002398/2002 
ASSUNTO: Solicitação por parte da Promotoria de Justiça de Proteção aos Interesses 
Difusos e Coletivos de remessa de cópia de relatório sobre os trabalhos realizados 
pelo TCMRJ, voto do relator e decisão final no que concerne ao processo nº 
40/3219/2002, referente a inspeção ordinária realizada pela 1ª IGE na SMTbR em 
2002, visando a instruir o Inquérito Civil Público - CID 637, considerando os termos do 
ofício nº TCM/GPA-380/2002, encaminhado ao MP em julho/2002. 
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA-053/2003, de 29.01.2003, foi 
informado que até aquela data não havia ocorrido decisão plenária acerca da matéria 
tratada no processo 40/3219/2002. 
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040/001462/2003 
ASSUNTO: Solicitação de informações da Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro - Ministério Público Federal acerca da regularidade da prestação de contas do 
Município do Rio de Janeiro no ano de 2001, relativa à utilização dos recursos 
repassados pelo SUS, destinados aos programas e ações de atenção básica para os 
quais está habilitado e aos convênios celebrados com o Ministério da saúde naquele 
exercício. 
COMENTÁRIOS: A CAD informou que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de 
Saúde é parte integrante das Contas do Exmo. Sr. Prefeito, tendo esta Corte emitido 
parecer prévio favorável à sua aprovação. Informou, também, que a Tomada de 
Contas do Ordenador de Despesas da SMS encontrava-se em diligência para 
obtenção de alguns esclarecimentos. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-112, de 10/03/2003, este Tribunal 
enviou a Sra. Promotora cópia das informações prestadas pela CAD, bem como dos 
documentos que a instruíram. 
 
040/001068/2002 
OBJETO: Solicitação por parte da Promotoria de Justiça e Proteção aos Interesses 
Difusos e Coletivos Defesa à Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro. 
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria  inseri nos autos a documentação pertinente às  
contas do RIO ROTATIVO e do PERÍODO ÚNICO, solicitado pelo MP visando à 
instrução de inquérito civil - Ref.: CID 193 - Inquérito Civil - 3ª Promotoria de Justiça. 
OBSERVAÇÃO: Solicitação atendida conforme Ofício nº TCM/GPA/PRES/0095 de 
28/03/2003. 
 
7.9. Acompanhamento da Execução Orçamentária 

Neste trimestre, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento da 
execução orçamentária do Município: 
      
040/003692/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS 
no período de janeiro a março de 2002. Na sessão de 10/02/2003 o processo foi 
baixado em diligência para que a SMS prestasse, dentre outros, os seguintes 
esclarecimentos: 
• se existe algum cronograma visando à implantação dos 78 PCV's; em caso positivo, 

qual a data provável para início das obras de construção e do início de sua 
operacionalização; 

• que locais foram escolhidos para implantação desses PCV's? 
• que medidas estão sendo tomadas pela SMS para regularizar os repasses de 

recursos à COMLURB para o combate à dengue; 
• se já ocorreram a contratação e posse dos 1.350 Auxiliares de Controle de 

Endemias aprovados no concurso realizado em outubro de 2002; em caso positivo 
qual o quantitativo e a distribuição geográfica atual desses profissionais; 
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• que providência a SMS adotou para evitar que se repita a acumulação de saldos 
não utilizados do FMS, como ocorria até à data de elaboração deste relatório; 

 
 
040/002339/2002 
COMENTÁRIOS: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS 
no período de janeiro a dezembro de 2001. Na sessão de 10/02/2003 o processo foi 
baixado em diligência para que a SMS prestasse, dentre outros, os seguintes 
esclarecimentos: 
• qual o valor do teto anual atribuído ao Rio em 2001; 
• se os serviços pagos como RSP - Remuneração por Serviços Produzidos 

constituíram ações de atenção básica ou de média e alta complexidade ou, ainda, 
de ambos os tipos; 

· Considerando que os serviços remunerados através de RSP somente podem 
sê-lo se realizados mediante programação e prévia autorização do gestor municipal 
(NOB/SUS 01/96, item 11.2) e que o montante transferido como RSP foi de 
R$39.807.127,55 em 2001: que parcela desse montante foi paga a instituições 
privadas; que critério(s) determina(m) a inclusão de um dado serviço na programação 
de serviços remunerados; e que critério(s) determina(m) a destinação de um dado 
serviço a uma instituição privada. 
 
7.10. Atos Sujeitos a Registro – Aposentadorias 

O quadro a seguir 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 

 
 
 
 
 
 

MÊS DILIGÊNCIA LEGALIDADE PARA FINS DE 
REGISTRO TOTAL

JANEIRO 10 27 37
FEVEREIRO 19 71 90

MARÇO 4 57 61
TOTAL 33 155 188
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Gráfico 7. Aposentadorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11. Outros Processos relevantes analisados no período 

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, 
convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ 
determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções 
pertinentes. 
Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste 
trimestre: 
      
040/006950/2002 
OBJETO: Rio Comunidade: obras de implantação de drenagem e pavimentação de 
diversos logradouros no bairro Nossa Senhora das Graças - Santa Cruz (Contrato nº 
787/02) - SMO. 
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria, detectou que o edital não foi esclarecedor quanto a 
implantação da rede de esgotamento sanitário, apesar da previsão de item 
correspondente no orçamento. Foi solicitado ao órgão que informe, caso o contrato a 
englobe, em qual  Estação de Tratamento de Esgoto e/ou Elevatória desaguará a 
mencionada rede. O artigo 1º da Lei nº 1.631/90, só permite o lançamento de esgoto 
sanitário em corpos hídricos receptores, após tratamento que garanta a sua utilização 
benéfica (defesa dos ecossistemas e da saúde humana). 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/03/03. 
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040/005619/2002 
OBJETO: Contrato nº 10.561/02 - SMS, para a aquisição de painéis para 
microbiologia, identificação e antibiograma automatizados, analisado pela 4ª 
Inspetoria. 
COMENTÁRIOS: Propostas de preços acima da estimativa. Redução de 
quantitativos. 
DECISÃO: O processo foi arquivado  em Sessão de 31.03.03. 
 
 
040/004521/2002 
OBJETO: Cópia do Acórdão proferido pela 4ª Turma do TST no processo nº 
478569/1998-Partes: Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, Fundação Parques 
e Jardins e Bento Gomes de Pinho. 
COMENTÁRIOS: No processo, instruído pela 3ª Inspetoria,solicita-se esclarecimentos 
quanto ao procedimento administrativo que motivou a contratação sem concurso 
público, apontando o responsável e se foi atendido o § 2º do art. 37 da CF. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 19/02/2003. 
 
 
040/002184/2002 
OBJETO: Estudo de viabilidade para implantação do Museu Guggenheim, na Cidade 
do Rio de Janeiro - SMC. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido pela 3ª Inspetoria, a manutenção da diligência com o 
intuito de obter maiores esclarecimentos no que tange a fundamentação utilizada (art. 
25 da Lei no. 8666/93) e à situação do imóvel. 
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 02/04/03. 
 
 
040/001628/2003 
OBJETO: Solicitação do Exmo. Sr. Prefeito de  emissão por parte do TCMRJ de 
certidão que ateste o cumprimento da Lei Complementar 101/00, visando um 
empréstimo de US$60.000.000,00 para implantar o Programa Rio Criança 
Maravilhosa - PROCRIM. 
COMENTÁRIOS: A CAD efetuou a análise dos demonstrativos da LRF, da 
manutenção e desenvolvimento do ensino e de ações e serviços públicos de saúde, 
concluindo que o Município do Rio de Janeiro cumpriu o disposto nos artigos da LRF 
elencados nos incisos VI e VII da Portaria STN nº 04/2002, bem como nos 
demonstrativos constitucionais retro mencionados, sugerindo um modelo de certidão 
a ser fornecida á Prefeitura. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-124, de 20/03/2003, este Tribunal 
enviou ao Sr. Prefeito, em duas vias, a Certidão nº 02/2003 certificando a regularidade 
do Município do Rio de Janeiro em relação aos dispositivos constitucionais e legais 
identificados. 
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040/001627/2003 
OBJETO: Solicitação do Exmo. Sr. Prefeito de  emissão por parte do TCMRJ de 
certidão que ateste o cumprimento da Lei Complementar 101/00, visando um 
empréstimo de R$10.420.000,00 para implantar o Programa de Modernização da 
Administração Tributária - PMAT II. 
COMENTÁRIOS: A CAD efetuou a análise dos demonstrativos da LRF, concluindo 
que o Município do Rio de Janeiro cumpriu o disposto nos artigos da LRF elencados 
nos incisos VI e VII da Portaria STN nº 04/2002, sugerindo um modelo de certidão a 
ser fornecida á Prefeitura. 
OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA-123, de 20/03/2003, este Tribunal 
enviou ao Sr. Prefeito, em duas vias, a Certidão nº 01/2003 certificando a regularidade 
do Município do Rio de Janeiro em relação aos dispositivos legais identificados. 
 
040/001324/2002 
OBJETO: Relação de instituições inscritas na Dívida Ativa do Município, enviada pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a este Tribunal, em atendimento à 
solicitação feita no relatório de inspeção ordinária realizada pela 2ª Inspetoria, 
naquele órgão. 
COMENTÁRIOS: O processo retornou da diligência com os devidos esclarecimentos, 
acrescido de documentário. 
DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 27/01/2003. 
 
 
040/001316/2002 
OBJETO: Notificação referente à inexistência de prestação de contas de 
adiantamento concedido à servidora Adélia Azevedo dos Santos - Fundo Rio. 
COMENTÁRIOS: Foi sugerido pela 2ª Inspetoria, nova diligência para que fosse 
expedida notificação à servidora para recolhimento do valor devido (atualizado e 
acrescido de multa), e após o decurso do prazo, persistindo a violação das obrigações 
a serem cumpridas, a sua inscrição em Dívida Ativa, além de abertura de 
procedimento específico visando à apuração da conduta da servidora. 
DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/01/2003. 
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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 1º trimestre de 2003 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: 
 
DESTAQUES DO TRIMESTRE 

• Elaboração das Metas 2004 relativas ao setor de informática; 
• Elaboração do Plano de Ação em Informática do TCMRJ para o Sistema Municipal 

de Informática; 
• Desenvolvimento do SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão 

Orçamentária e Financeira; 
• Participação de servidores da ASI no I Simpósio Técnico - Exercício 2003, 

promovido pelo Instituto Ruy Barbosa; 
• Migração para o novo servidor de dados (rede local TCMRJ); 
• Aprovação de Anteprojeto, elaborado pela IPLANRIO, visando a ampliação da rede 

local TCMRJ; 
 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

SCP - Sistema de Controle de Processos 
• Inclusão de rotina para o tratamento dos Dados de Pensão, a ser utilizada pela 5ª 

Inspetoria Geral; 
• Manutenção do sistema. 
 
SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira 
• Geração de rotina de importação automática dos dados do Sistema FINCON 

enviados pela Controladoria Geral do Município; 
• Análise e documentação dos dados importados; 
• Desenvolvimento de interfaces de geração de consultas e relatórios; 
• Manutenção do sistema. 
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TCM Web News 
• Manutenção do sistema/atualização de conteúdo. 
 
Site TCMRJ 
• Manutenção do site e editoração/publicação de notícias na Internet. 
 
SIRHU - Sistema Integrado de Recursos Humanos 
• Sistema em desenvolvimento. 
 
Sistema de Suporte e Inventário de Informática 
• Cadastro e gerenciamento de Chamados de Suporte Técnico; 
• Cadastro e gerenciamento de Chamados Externos de manutenção de 

equipamentos; 
• Manutenção do sistema. 
 
SAM - Sistema de Administração de Materiais 
• Manutenção do sistema 
 
SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows) 
• Elaboração das rotinas de importação de listas, em meio magnético, das 

ocorrências "Admissão", "Anulação", "Rescisão", "Prorrogação" e "Restauração" 
• Manutenção do sistema. 
 
SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis 
• Manutenção do sistema. 
 
SCA - Sistema de Controle de Acesso 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema de Contabilidade TCMRJ 
• Manutenção do sistema. 
 
Sistema Mala Direta TCMRJ 
• Manutenção do sistema. 
 
Catálogo Telefônico Eletrônico 
• Desenvolvimento de sistema de consulta aos ramais/salas integrado ao novo 

Sistema Integrado de Recursos Humanos. 
 
 
SUPORTE E TREINAMENTO 

Banco de Dados 
Manutenção do servidor de banco de dados. 
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Administração de Rede 
• Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM; 
• Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; 
• Geração de estatísticas de utilização da Internet; 
• Migração de microcomputadores da rede Novell para a rede Microsoft; 
• Instalação de novos microcomputadores. 
· · · ·  
Suporte Técnico  (Apoio Operacional e Hardware) 
• Apoio ao usuário (Notes - Word - Excel - Windows - Internet - Hardware); 
• Cadastro usuários Lotus Notes; 
• Suporte na implantação do  novo FINCON nas IGE´s; 
• Conversão de arquivos DOC para PDF ou JPG/GIF para publicação na Internet ou 

no Mural eletrônico; 
• Suporte à digitalização de documentos; 
• Suporte na atualização do Mural Eletrônico. 
 
Treinamento 
• Coordenação dos cursos a serem realizados; 
• Confecção de novos formulários para o Treinamento. 
 
INTEGRAÇÃO INFORMÁTICA E CONTROLE EXTERNO 

040/006577/2002 
Contrato 
Pedido de esclarecimentos sobre cancelamento da Concorrência 033/2002. 
 
040/005382/2002 
Concorrência Pública 
Revisão da planilha de custos. 
 
040/005124/2002 
Contrato 
Pedido de esclarecimentos sobre a inviabilidade de competição (inexigibilidade). 
 
040/001137/2003 
Contrato 
Esclarecimentos sobre a inviabilidade de competição. 
 
040/000624/2003 
Concorrência Pública 
Retificações na especificação técnica e ampliação do prazo de garantia. 
 
040/000540/2002 
Contrato 
Enquadramento do órgão em nova categoria de descontos. 
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040/000259/2001 
Termo de Execução 
Inconsistência entre Termo de Execução e Contrato. 
 
040/000242/2003 
Contrato 
Esclarecimentos sobre os preços contratados. 
 
040/000179/2001 
Termo de Execução 
Inconsistência entre Contrato e Termo de Execução. 
 
OUTROS DESTAQUES 

Auditorias de Informática 
• Elaborado relatório da inspeção, em conjunto com a CAD, nos sistemas Ergon, 

Fincon e Arrecadação, nas instalações do IplanRio.  
 
Atividades Externas 
No Sistema Municipal de Informática 
• Participação no grupo que estuda a utilização de software livre pelos órgãos e 

empresas municipais 
• Participação no Comitê de Contratos e Níveis de Serviço da PCRJ - Participação no 

grupo que estuda os processos de Digitação e Digitalização; 
• Participação - como convidado permanente - da Câmara Temática de Articulação e 

Integração-Corporativa do Sistema Municipal de Informática. 
 
 
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 fiscalização por meio de diferentes instrumentos e 
mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do 
TCMRJ e a manutenção de um site na Internet. 
Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha 
trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. 
A Revista do Tribunal é distribuida pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. 
Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de 
juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do 
País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle 
Externo e da Administração Pública. 
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O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. 
No seu site, cujo endereço é http://www.tcm.rj.gov.br, podem ser obtidas, entre outras, 
informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas on-
line de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões 
plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios 
de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, 
disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e 
consultas de interesse do cidadão carioca, tais como: 
      
Destaques da Semana 
• Consulta a Processos - pelo Nº do Processo ou pelo nome do interessado, objeto 

ou assunto geral; 
• Sessões Plenárias - consulta aos Processos em Pauta, Relatório de Decisões 

Plenárias e Votos relevantes. 
• Editais de Concorrência - Informações sobre o andamento dos processos relativos 

a Editais de Concorrência que estão sob análise do TCMRJ. 
• Relatórios de Inspeções realizadas pelo TCMRJ. 
• Biblioteca On-Line e Legislação On-Line - permite consultar as publicações, 

periódicos e legislações disponíveis na Biblioteca e na Assessoria de Legislação. 
• Relatório de Atividades TCMRJ - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da 

Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos 
os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma 
sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público; 

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

• Informe de Controle Social - Dados resumidos da gestão fiscal do Município 
elaborado conforme sugestão do BNDES, avalizado no Encontro dos Tribunais de 
Contas na sede daquela entidade.  

• Acompanhamento dos Gastos Públicos - Relatório de acompanhamento da 
gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da 
municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e 
atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os 
gastos de pessoal e 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; 

• 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; 

  
 
 
 

http://www.tcm.rj.gov.br/
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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 fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma 
permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados. 
 
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 fim desta Corte. 
Destacam-se as seguintes: Revista do TCMRJ, TCMRJ em pauta e clipping diário 
com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, 
mais uma publicação veio a se aliar às demais: a revista Encontros no Tribunal, 
contendo a integra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural. 
 
TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS 

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca 
para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma 
expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, 
objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor 
exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão. 
Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro 
Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que 
venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos 
servidores. 
      
Fevereiro 
Dias 07 e 14 - Atividade: Início da turmas II e III, respectivamente, do curso de Pós 
Graduação MPA em Controle Externo, em parceria com o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro. As  aulas são realizadas às sextas-feiras das 9h às 12h e 
das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 9h às 12h, nas instalações da 
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Fundação Getúlio Vargas. 
 
Março 
Dia 21 - Atividade: Término do prazo para entrega dos trabalhos para o Concurso de 
escolha do logotipo do TCMRJ, às 17h. Os trabalhos serão julgados por uma 
comissão constituída pelo Presidente desta Corte de Contas, um Conselheiro, um 
representante do Centro Cultural e um representante da Diretoria de publicações. 
Dia 25 - Atividade: Palestra com o Professor Fuad Zamot, Pós Graduado em 
Administração Pública e mestre em Administração pela FGV, sobre o tema "Pregão 
Eletrônico - Novos desafios e oportunidades", às 15h, no auditório Conselheiro Luiz 
Alberto Bahia. 
Dia 28 - Atividade: Reunião na Presidência para escolha do Logotipo do TCMRJ. 
Comissão Julgadora - Dr. Thiers Montebello - Conselheiro Presidente, Dr. Jair Lins 
Netto - Conselheiro Vice-Presidente, Márcia Leal de Freitas - Coordenadora do Centro 
Cultural e Vera Mary Oliveira Passos - representante do DIP. 
 
 
 
 
 
 

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 
fiscalização junto aos responsáveis pela utilização de recursos públicos, bem como 
mantém relacionamento com os demais Tribunais de Contas do Brasil, entre eles o 
Tribunal de Contas da União. 
O TCMRJ recebe, freqüentemente, convites para que seus membros e servidores 
participem de palestras de interesse público, em seminários e encontros promovidos 
por instituições públicas ou privadas. Esses convites normalmente são aceitos, uma 
vez que se ajustam à nova postura e filosofia que o Tribunal vem adotando, para se 
aproximar não só dos órgãos e entidades jurisdicionados, mas também dos demais 
Tribunais de Contas do Brasil e da sociedade em geral. 
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10. Conclusões 

      
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, atento ao cumprimento de 

suas missões institucionais e principalmente aos anseios da Sociedade, busca o 
aprimoramento de seu Corpo Técnico e de seus mecanismos estruturais, de molde a 
possibilitar a melhoria, cada vez mais acentuada, da qualidade de seus trabalhos. 

 
Nesse sentido, a efetividade e a tempestividade da ação de controle externo 

resultaram fortalecidas em decorrência do reordenamento das competências das 
Inspetorias Gerais, com notável enfoque na especialização, evidenciando o 
amadurecimento do processo de planejamento e o incessante empenho, por parte do 
Corpo Deliberativo e servidores desta Casa, em busca de maior eficiência e eficácia 
no controle dos gastos públicos. 

 
O intercâmbio de conhecimentos e experiências se revelou igualmente 

robustecido por meio da participação de Conselheiros e Técnicos desta Corte de 
Contas  em Seminários, Encontros e eventos outros de mesma natureza, realizados 
em diversas Unidades da Federação e até mesmo extrapolando as fronteiras 
nacionais. 

 
As atividades apresentadas ao longo do presente Relatório consolidam o 

compromisso desta Corte de Contas em melhorar continuamente o exercício 
institucional de sua ação fiscalizadora, com reflexo na valorização do emprego do 
dinheiro arrecadado do Contribuinte. 

 
 
 


