
1
TCMRJ

CARTA DE
SERVIÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TCMRJ



APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário, prevista no art. 7º da 
Lei n.º 13.460/2017, é um documento, elaborado pela 
Comissão de Controle Social do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro – CCS/TCMRJ, que 

tem como objetivo orientar os cidadãos sobre os serviços dispo-
nibilizados pelo Órgão, apresentando informações básicas sobre 
os canais de atendimento existentes, os prazos, os horários e os 
requisitos de atendimento de cada serviço.

Esta Carta de Serviços ao Usuário objetiva, ainda, fortalecer a 
instituição como Instrumento de Cidadania proporcionando um 
melhor conhecimento das atividades desenvolvidas pelo TCMRJ 
visando o estímulo ao controle social e à transparência pública.

Ao disponibilizar a Carta de Serviços, o TCMRJ convida todos os 
cidadãos a participarem da fiscalização e do controle da gestão 
pública, fazendo valer a sua missão de atuar em benefício da 
sociedade carioca.

LEI Nº 13.460/2017 (ART. 7º)
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O TCMRJ
O TCMRJ tem a competência constitu-
cional de fiscalizar e julgar a boa e regular 
aplicação dos recursos públicos pelos 
administradores e demais responsáveis, 
auxiliando a Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro no exercício do controle externo 
por intermédio da f iscalização contábil, 
f inanceira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Administração Pública 
Municipal direta e indireta quanto à lega-
lidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade, incluindo a aplicação das 
subvenções e as renúncias de receitas.

O TCMRJ é a instituição pública respon-
sável pelo controle de bens e recursos 
públicos da Cidade do Rio de Janeiro, 
promovendo a ética na gestão pública 
visando garantir o exercício pleno da cida-
dania da população carioca.

O combate e prevenção à ilegalidade, à 
corrupção, ao descaso, ao desperdício, 
a falhas não intencionais e ao uso não 
impessoal da máquina estatal são objetos 
do controle exercido pelo TCM carioca.

O TCMRJ é integrado por sete conselheiros 

e suas sessões plenárias são dirigidas pelo 
Presidente e, nos seus impedimentos, 
sucessivamente, pelo Vice-Presidente e 
pelo Conselheiro mais antigo. Os conse-
lheiros são escolhidos na forma prevista 
na Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro - LOMRJ, nomeados pelo Prefeito 
e tomam posse em sessão especial do 
Tribunal Pleno. As Câmaras Julgadoras, 
em número de duas, têm composição e 
quórum de três conselheiros, sendo um 
dos três o seu Presidente.

Nos termos do Regimento Interno, os atos 
do Plenário formalizam-se por meio de deli-
berações, pareceres, acórdãos e decisões.

As prestações e tomadas de contas, os rela-
tórios de auditoria, inspeção, visita técnica 
e monitoramento, e os demais assuntos 
submetidos à deliberação do Tribunal, orga-
nizam-se em processos distribuídos aos 
conselheiros, que atuam como relatores. 
O relator preside a instrução do processo, 
competindo-lhe submeter sua proposta 
de decisão à deliberação do Tribunal.

Dentre outras atribuições, ao TCMRJ, 
no exercício do controle externo, como 
previsto na LOMRJ, compete:

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

 ■ Fiscalizar as aplicações de subvenções e a 
renúncia das receitas;

 ■ Apreciar, mediante parecer prévio, para jul-
gamento da Câmara Municipal, as contas 
anuais do Prefeito;

 ■ Apreciar a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal na administração direta, indire-
ta e fundacional;

 ■ Apreciar a legalidade das concessões de 
aposentadorias e pensões;

 ■ Realizar inspeções e auditorias, por inicia-
tiva própria ou por solicitação da Câmara 
Municipal;

 ■ Fiscalizar a aplicação de recursos transferi-
dos ao município ou por ele repassados;

 ■ Aplicar sanções e determinar a correção 
de ilegalidades e irregularidades em atos e 
contratos;

 ■ Apurar denúncias apresentadas por qual-
quer cidadão, partido político ou sindicato 
sobre irregularidades ou ilegalidades;

 ■ Fiscalizar o cumprimento das normas da 
Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal - LRF).
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VALORES 
TRANSPARÊNCIA
Facilitar o acesso à informação clara e tempestiva, pela 
sociedade, estimulando o controle social.

ÉTICA
Estabelecer condutas que prezem pela probidade, 
honestidade, moralidade e coerência e demais princípios 
que norteiam uma sociedade democrática.

INDEPENDÊNCIA
Agir de forma isenta e autônoma de valores, interesses e 
convicções que não corroborem com o interesse público.

FOCO NO RESULTADO
Orientar as ações para resultados que assegurem o 
cumprimento da missão institucional, aprimorando de 
forma contínua a gestão pública.

INOVAÇÃO
Buscar sempre as melhores práticas, técnicas, ferramentas 
e conhecimentos no exercício de suas atividades.

CONSCIÊNCIA CIDADÃ
Estimular a cidadania e a participação popular por meio 
da transparência e do controle social.

MISSÃO 
Atuar em benefício da sociedade, 

aprimorando a Gestão Pública por meio 
de orientação e controle.

VISÃO 
Ser reconhecido como Órgão essencial à 
melhoria da Gestão Pública e à defesa do 

interesse social.



ATENDIMENTO AO CIDADÃO
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TODO CIDADÃO TEM ACESSO AO TCMRJ. 
Conheça as formas de atendimento:

   INTERNET
No sítio do TCMRJ, o cidadão pode encon-
trar todas as informações do Órgão e 
solicitar atendimento por meio do canal 
SIC/Ouvidoria.

Sítio do TCMRJ: www.tcm.rj.gov.br

Portal do Controle Social:  
https://bit.ly/2JeuoCA

e-TCMRJ (Portal do TCMRJ):  
https://etcm.tcm.rj.gov.br

SIC/Ouvidoria:  
https://bit.ly/2uPu6fI

   TELEFONE 

O telefone do TCMRJ é (21) 3824-3600 que 
é o responsável pelo encaminhamento 
das ligações às unidades do Tribunal. Se 
preferir, consulte aqui os telefones dos 
diversos setores do Tribunal.

O telefone do SIC/Ouvidoria é 0800-
2820-486. Por meio deste número, o 
cidadão poderá solicitar informações ao 
TCMRJ, receber um número do proto-
colo de atendimento e acompanhar a 
resposta no sítio do TCMRJ.

   PRESENCIALMENTE
A recepção do TCMRJ está localizada 
na Rua Santa Luzia, 732 – Centro, Rio de 
Janeiro – RJ. Para ter acesso às depen-
dências do Tribunal, o cidadão deve apre-
sentar documento de identidade com 
foto. Após o credenciamento, receberá 
um crachá de identificação e será orien-
tado e encaminhado à unidade perti-
nente.

O SIC/Ouvidoria localiza-se no 7º andar, 
sala 706. Horário de atendimento: de 
segunda a sexta, das 9h às 17h.

Já o serviço de protocolo do TCMRJ 
localiza-se na Rua Santa Luzia, 732, loja, 
com entrada pela Rua México. Horário de 
atendimento: de segunda a sexta, das 9h 
às 18h.



ORGANOGRAMA
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Especial
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1ª Câmara 2ª Câmara
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E OUVIDORIA
A Ouvidoria do TCMRJ foi instituída pela Deliberação n.º 165/2006, 
possuindo as seguintes atribuições:

 ▶ Receber sugestões e elogios relativos às atividades do TCMRJ 
e da Administração Municipal visando a seu aprimoramento; 

 ▶ Receber denúncias e reclamações relevantes sobre o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 
pública praticados no âmbito da Administração Municipal, 
direta e indireta; e

 ▶ Manter canais de comunicação direta com a sociedade, enti-
dades de movimentos populares, no que tange à aplicação 
de recursos públicos e eficiência administrativa.

Posteriormente, visando a aplicação dos 
procedimentos estabelecidos pela 

Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação – LAI), o TCMRJ, por 

meio da Deliberação n.º 247/2017, 
incorporou o Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) 
à Ouvidoria, enriquecendo 
a análise de pedidos de 
informação originados da 
aplicação da LAI.

DESCRIÇÃO Atendimento às demandas do cidadão recebidas pelos 
diversos canais de acesso.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Até 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 
(dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 
cientificado o requerente.

CANAIS DE 
ACESSO

  Formulário Eletrônico de Solicitação (FES):  
https://bit.ly/2uPu6fI ou sítio da Ouvidoria:  
https://bit.ly/2MxHuAa

  Telefone: 0800-2820-486 (SIC/Ouvidoria).

  Totem de autoatendimento: Rua Santa Luzia, 732, loja, 
com entrada pela Rua México.

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, sala 706.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

  Via postal: Rua Santa Luzia, 732, sala 706, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ - CEP: 20030-042.

TCMRJ
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CONSULTA

REGULAMENTAÇÃO DA LAI NO ÂMBITO DO TCMRJ

CONSULTA

RELATÓRIO CIDADÃO TCMRJ 

O TCMRJ, por meio da Deliberação n.º 247/2017, regulamentou os 
procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a 
classificação de informações sob restrição de acesso, observados 
grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei de Acesso à 
Informação, conferindo maior clareza e efetividade ao exercício 
do direito de acesso às informações, previsto no inciso XXXIII do 
caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal.

O Relatório Cidadão possui como principal objetivo a promoção 
da transparência das ações do SIC/Ouvidoria do TCMRJ por meio 
da divulgação de informações de interesse público, conforme 
disposto no inciso II do art. 3º da Lei de Acesso à Informação.

DESCRIÇÃO Acesso à Deliberação n.º 247/2017.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2mKkMWj

DESCRIÇÃO Acesso ao Relatório Cidadão.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2sgiYHt
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CONSULTA

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

CONSULTA

VERIFICAÇÃO DE VALIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA

A Certidão Negativa, emitida pelo TCMRJ, pode ser solicitada por 
qualquer cidadão e tem o objetivo de certificar que não consta, 
junto ao Tribunal, condenação por rejeição das contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas em desfavor do titular.

A Certidão Negativa inclui, além do NÃO CONSTA, a data, o 
horário, o número e o respectivo código de controle.

A verificação da autenticidade de uma Certidão Negativa emitida 
pelo TCMRJ pode ser feita por qualquer cidadão.

DESCRIÇÃO Emissão de Certidão Negativa.

REQUISITOS Informar o CPF.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ:  
https://etcm.tcm.rj.gov.br/certidaonegativa

DESCRIÇÃO Verificação da autenticidade de Certidão Negativa.

REQUISITOS Informar o código de controle da Certidão Negativa 
emitida pelo TCMRJ.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ:  
https://etcm.tcm.rj.gov.br/certidaonegativa/Validacao
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O TCMRJ oferece um sistema de pesquisa 
a todos os processos que tramitaram 
no Órgão, disponibilizando o inteiro teor 
daqueles que já foram apreciados pelo 
Plenário ou pelas Câmaras Julgadoras e 
já digitalizados. O cidadão também pode 
comparecer ao Tribunal e solicitar vistas 
ou cópia dos processos.   

CONSULTA AOS PROCESSOS EM PAUTA 
De acordo com o art. 89 do Regimento Interno do TCMRJ, as pautas das sessões são orga-
nizadas pela Secretaria das Sessões, sob a supervisão do Presidente, observada a ordem 
por antiguidade dos relatores, e conterá a indicação dos processos a serem apreciados, 
com preferência para os adiados. Constam da pauta com os respectivos números, a 
origem e o assunto, os processos que tenham sido entregues pelos relatores na Secretaria 
das Sessões, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. 

DESCRIÇÃO Consulta ao inteiro teor de processo. Vistas ou cópia de processo.

REQUISITOS Não há. Apresentação de documento de 
identificação. 

Se for por intermédio de representante 
legal, será solicitada procuração específica.

PRAZO Imediato. A disponibilidade do processo para 
vista será informada no Diário Oficial do 
Município.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ (pesquisa por número do 
processo): https://bit.ly/2oeq8tt

  Sítio do TCMRJ (pesquisa por interessado 
e/ou objeto): https://bit.ly/2MBcD5R

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 
732, loja, com entrada pela Rua México 
(Protocolo), Centro – Rio de Janeiro – RJ. 
Horário de atendimento: de segunda a 
sexta, das 9h às 18h.

DESCRIÇÃO Acesso à pauta das sessões.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ:  
https://bit.ly/2woxwpW

CONSULTA PROCESSUAL
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RECEBIMENTO DE DENÚNCIA FORMAL
A denúncia formal, realizada mediante 
autuação de um processo, terá seus 
requisitos de admissibilidade avaliados, 
e será apurada em caráter sigiloso, até 
que seja comprovada a sua procedência 
e somente poderá ser arquivada após a 
realização das diligências pertinentes. 
A denúncia, portanto, será sempre 
apreciada pelo Tribunal, após a análise, 
quando preenchidos os requisitos de 
admissibilidade.

A denúncia poderá ser feita por qualquer 
cidadão, partido político, associação ou 
sindicato que são parte legítima para 
denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal.

DESCRIÇÃO Recebimento de denúncia formal.

REQUISITOS A denúncia deverá:

 ■ versar sobre matéria de competência do TCMRJ; 

 ■ referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição;

 ■ ser redigida em linguagem clara e objetiva;

 ■ conter o nome do denunciante, sua qualificação e endereço; e 

 ■ estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade 
denunciada.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE  
ACESSO

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, loja, com entrada pela Rua México (Protocolo), 
Centro – Rio de Janeiro – RJ.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

  Via postal: Rua Santa Luzia, 732, sala 706, Centro - CEP: 20030-042 - Rio de Janeiro - RJ.
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RECEBIMENTO DE DENÚNCIA INFORMAL (COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE) 
A denúncia informal (comunicação de 
irregularidade) encaminhada, na maioria 
das vezes, por simples mensagem à Ouvi-
doria do TCMRJ ou às unidades técnicas, 
comunicando a existência de alguma 
irregularidade, com ou sem evidências/
indícios comprobatórios, carece da 
formalidade da denúncia. A unidade 
técnica responsável pela área objeto da 
comunicação avaliará as informações 
encaminhadas, a documentação, se 
houver, e decidirá pela instauração, ou 
não, de processo para analisar o que foi 
apontado.

Não há, portanto, na comunicação de 
irregularidade, obrigatoriedade de instau-
ração de ação por parte da unidade, ao 
contrário do que ocorre com a denúncia 
regimental. Muitas vezes, a unidade, 
embora não autue uma ação imediata, 
pode fazê-lo posteriormente, mediante 
inserção de nova ação em seu planeja-
mento.

DESCRIÇÃO Recebimento de denúncia informal (comunicação de irregularidade).

REQUISITOS Descrição do fato supostamente irregular ocorrido, com a maior quantidade de 
detalhamento possível.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE  
ACESSO

  Sítio do SIC/Ouvidoria do TCMRJ: https://bit.ly/2MxHuAa

  Telefone: 0800-2820-486 (SIC/Ouvidoria)

  Totem de autoatendimento: Rua Santa Luzia, 732, loja, com entrada pela Rua México. 
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, loja, com entrada pela Rua México (Protocolo), 
Centro – Rio de Janeiro – RJ. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

  Presencialmente:  Rua Santa Luzia, 732, sala 706 (SIC/Ouvidoria), Centro – Rio de 
Janeiro – RJ. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

  Via postal: Rua Santa Luzia, 732, sala 706, Centro - CEP: 20030-042 - Rio de Janeiro – RJ.
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RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO EM GERAL
O Regim ento  Intern o  do  TCMRJ 
(RITCMRJ), em seu art. 1.º, inciso XII, esta-
belece que cabe ao TCMRJ decidir sobre 
representação em geral que lhe seja 
encaminhada pelos legitimados cons-
tantes no seu art. 201, quais sejam:

 ▶ Ministério Público;  

 ▶ órgãos de controle interno;  

 ▶ autoridades que comuniquem a 
ocorrência de irregularidades de que 
tenham conhecimento em virtude do 
cargo que ocupem;  

 ▶ unidades técnicas e equipes de 
inspeção ou de auditoria; e 

 ▶ outros órgãos, entidades ou pessoas 
que detenham essa prerrogativa por 
força de lei específica.

DESCRIÇÃO Recebimento de representações em geral.

REQUISITOS A representação deverá:

 ■ versar sobre matéria de competência do TCMRJ; 

 ■ referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição;

 ■ ser redigida em linguagem clara e objetiva;

 ■ conter o nome do legitimado, sua qualificação e endereço; e 

 ■ estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do SIC/Ouvidoria do TCMRJ: https://bit.ly/2MxHuAa

  Telefone: 0800-2820-486 (SIC/Ouvidoria).

  Totem de autoatendimento: Rua Santa Luzia, 732 - loja, com entrada pela Rua 
México, Centro – Rio de Janeiro – RJ. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 
9h às 17h.

  Presencialmente:  Rua Santa Luzia, 732 - loja, com entrada pela Rua México 
(Protocolo), Centro - Rio de Janeiro - RJ.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

  Presencialmente:  Rua Santa Luzia, 732 - 7º andar, sala 706 (SIC/ Ouvidoria), Centro - 
Rio de Janeiro - RJ.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

  Via postal: Rua Santa Luzia, 732, sala 706, Centro, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20030-
042.

TCMRJ
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RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO (IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO)

A Lei n.º 8.666/1993, em seu art. 113, § 1º, 
faculta a qualquer licitante, contratado 
ou pessoa física ou jurídica representar ao 
TCMRJ contra irregularidades verificadas 
durante os processos de licitação em que 
seja contratante Órgão ou Entidade da 
Administração Municipal da Cidade do 
Rio de Janeiro.

É importante que a representação seja 
encaminhada somente depois de esgo-
tados todos os recursos administrativos 
previstos na Lei n.º 8.666/1993, em especial 
os do art. 109 e que venha acompanhada 
de elementos mínimos que permitam a 
apuração da irregularidade apontada.

DESCRIÇÃO Recebimento de representações decorrentes de irregularidades em licitação.

REQUISITOS Ser encaminhada por qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica.

Deverá ser apresentada procuração específica no caso de ingresso de processo por 
intermédio de representante. Não basta ser procuração “ad judicia”.

A representação deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua 
jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do 
requerente, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente 
à irregularidade ou ilegalidade apontada.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do SIC/Ouvidoria do TCMRJ: https://bit.ly/2MxHuAa

  Telefone: 0800-2820-486 (SIC/Ouvidoria).

  Totem de autoatendimento: Rua Santa Luzia, 732 - loja, com entrada pela Rua 
México, Centro – Rio de Janeiro – RJ. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 
9h às 17h.

  Presencialmente:  Rua Santa Luzia, 732 - loja, com entrada pela Rua México 
(Protocolo), Centro - Rio de Janeiro - RJ.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

  Presencialmente:  Rua Santa Luzia, 732 - 7º andar, sala 706 (SIC/ Ouvidoria), Centro - 
Rio de Janeiro - RJ.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

  Via postal: Rua Santa Luzia, 732, sala 706, Centro, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20030-
042.

totem  
de autoatendimento

TCMRJ
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DESCRIÇÃO Acesso ao Boletim 
Jurisprudencial.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE 
ACESSO

  Sítio do TCMRJ: 
https://bit.ly/2Ol9BQz

DESCRIÇÃO Acesso à Relação das Súmulas de Jurisprudência 
Predominante do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2Om2jf9

CONSULTA

BOLETIM JURISPRUDENCIAL

CONSULTA

SÚMULAS DO TCMRJ

O Boletim Jurisprudencial, elaborado pela Comissão de Jurispru-
dência e Súmula (COJUS) do TCMRJ, possui periodicidade semes-
tral e destaca selecionadas decisões das Câmaras e do Plenário do 
Tribunal, nas suas diversas áreas de atuação, como, por exemplo, 
licitações, convênios, obras, pessoal, finanças públicas e processual. 

O Boletim apresenta, em enunciado direto e conciso, o entendi-
mento das decisões escolhidas. Caso deseje um aprofundamento, 
o leitor poderá acessar o inteiro teor da deliberação, bastando 
clicar sobre os documentos disponibilizados. 

A seleção das decisões leva em consideração ao menos um dos 
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no cole-
giado ou reiteração de entendimento importante. Não se trata, 
porém, de repositório oficial de jurisprudência do TCMRJ.

Súmula é o resumo de vários julgamentos de um tribunal sobre 
determinada matéria, quando as decisões são no mesmo sentido. 
Portanto, a súmula é resultado do que se chama de uniformização 
de jurisprudência, ou seja, da convergência de decisões de um 
tribunal sobre determinado tema. Além disso, tem a finalidade de 
tornar pública a jurisprudência do TCMRJ para a sociedade.
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CONSULTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

CONSULTA

CONCORRÊNCIAS E PREGÕES PUBLICADOS

A apreciação da Prestação de Contas de 
Governo do Prefeito, de acordo com o 
inciso I do art. 88 da LOMRJ, compete ao 
TCMRJ ao qual cabe a emissão de um 
Parecer Prévio.

A análise efetuada pelo TCMRJ permite: 
revelar o cumprimento do orçamento, 
dos planos de governo, dos programas 
governamentais; e demonstrar os níveis 
de endividamento, o atendimento dos 
limites de gasto mínimo (educação e 
saúde) e máximo (despesas com pessoal).

O exame dos editais de licitação por 
pregão, previamente selecionados, e 
dos editais de licitação por concorrência 
é realizado pelo TCMRJ. A relação das 
concorrências e pregões publicados pelo 
Município encontra-se disponível no 
Portal do Controle Social.

DESCRIÇÃO Acesso aos Relatórios e aos Pareceres Prévios sobre as Contas de Governo do 
Prefeito do Município do Rio de Janeiro.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2wlfZzA

DESCRIÇÃO Acesso à relação das concorrências e pregões publicados pelo Município.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2LVvAeU
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VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS
A Visita Técnica em Obras, prevista no 
inciso I do art. 207 do Regimento Interno 
do TCMRJ, é utilizada para o acompa-
nhamento simultâneo das ações reali-
zadas pelo Município do Rio de Janeiro, 
tendo por objetivo o monitoramento 
periódico da execução f ísico-f inanceira 
de contratos pré-selecionados, para 
verif icação in loco do andamento dos 
serviços e de sua compatibilidade com os 
recursos despendidos.

DESCRIÇÃO Acesso aos Relatórios das Visitas Técnicas em Obras Municipais.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2Aa8Dna

  Aplicativo: TCMRJ – Obras  
(disponível para aparelhos com sistema Android).
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PROGRAMA DE VISITAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS
O Programa de Visitas às Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
previsto no inciso II do art. 207 do Regi-
mento Interno do TCMRJ, é utilizado para 
o acompanhamento simultâneo das 
ações realizadas pelo Município do Rio de 
Janeiro, tendo por objetivo a verificação 
mais direta e constante das escolas, 
propiciando, assim, ações imediatas por 
parte dos gestores envolvidos, solucio-
nando com rapidez as impropriedades 
detectadas pelo Tribunal e mantendo a 
Secretaria Municipal de Educação – SME 
ciente dos problemas em suas unidades.

O trabalho é realizado junto aos alunos, 
pais, diretores escolares, professores, coor-
denadores e gestores da SME, por meio 
de pesquisas, entrevistas e da presença 
orientadora do TCMRJ nas escolas, forta-
lecendo a aproximação entre o usuário e 
a administração e possibilitando a identi-
ficação das demandas e sugestões.

DESCRIÇÃO Acesso aos Relatórios do Programa de Visitas às Escolas.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2PDa0ya

  Aplicativo: “TCMRJ – Visitas às Escolas”
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VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADES DE SAÚDE
A Visita Técnica em Unidades de Saúde, 
prevista no inciso II do art. 207 do Regi-
mento Interno do TCMRJ, é utilizada 
para o acompanhamento simultâneo 
das ações realizadas pelo Município do 
Rio de Janeiro, tendo por objetivo a veri-
f icação da cobertura de saúde à popu-
lação, da gestão dos programas de saúde 
oferecidos, das condições das instalações 
físicas, bem como do gerenciamento de 
insumos, recursos humanos e outros.

DESCRIÇÃO Acesso aos Relatórios das Visitas Técnicas em Unidades de Saúde.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2MAjKLX
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CONSULTA

PLANO ESTRATÉGICO DO TCMRJ
O Plano Estratégico, aprovado pela Deli-
beração n.º 254/2018, consiste em um 
conjunto de práticas gerenciais voltadas 
para a obtenção de resultados, com base 
no estabelecimento e acompanhamento 
de metas, ações e práticas corporativas 
que impulsionem o cumprimento da 
missão institucional e o alcance da visão 
de futuro do TCMRJ.

DESCRIÇÃO Acesso ao Plano Estratégico do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2mKx0hp
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CONSULTA

INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAS 

CONSULTA

CONCURSOS

O TCMRJ disponibiliza, por meio do Portal 
do Controle Social, informações sobre 
Gestão de Pessoas.

O TCMRJ disponibiliza, por meio do 
Portal do Controle Social, informações 
referentes aos seus concursos.

DESCRIÇÃO Acesso às informações sobre Gestão de Pessoas.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2OimQ48

DESCRIÇÃO Acesso às informações sobre concursos.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2OeTaVP
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CONSULTA

CONTRATOS DO TCMRJ
CONSULTA

LICITAÇÕES  DO TCMRJ
A listagem de contratos, convênios, aditivos e demais atos bilate-
rais do TCMRJ é disponibilizada no Portal do Controle Social.

A relação das licitações em andamento e as atas de realização dos 
pregões do TCMRJ são disponibilizadas no Portal do Controle Social.   

DESCRIÇÃO Atender as solicitações sobre cópias de contratos. 

Acesso à relação de contratos, convênios, aditivos 
e outros atos bilaterais que envolvam o TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2v9g87U

  Telefone: (21) 3824-3788

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, sala 
405 – Centro – Rio de janeiro – RJ. Horário de 
atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

DESCRIÇÃO Atender solicitações de editais, informações sobre 
pregões e dúvidas dos licitantes.

Acesso às licitações internas do TCMRJ e às 
respectivas atas de realização do pregão.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2v9Bdiq

  Telefone: (21) 3824-3658

  Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, 
sobreloja – Centro – Rio de janeiro – RJ. Horário de 
atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.
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BIBLIOTECA DO TCMRJ
A Biblioteca do TCMRJ, aberta ao público 
interno e externo, dispõe de um acervo de 
mais de 23.000 itens, entre livros, revistas, 
DVDs e audiolivros. A Biblioteca oferece o 
seu catálogo para consulta por meio do 
sistema “INFORMA ON-LINE”. 

O TCMRJ, por intermédio de sua Diretoria 
de Publicações, disponibiliza a Revista 
do TCMRJ que contém artigos técnicos, 
notícias relacionadas ao controle externo 
e à cidade do Rio de Janeiro, resenha de 
livros técnicos, etc.

DESCRIÇÃO Acesso à Biblioteca do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio da Biblioteca do TCMRJ: https://bit.ly/2GANdSK

  Telefones: (21) 3824-3647 / (21) 3824-3781

 Presencialmente: Rua Santa Luzia, 732, sobreloja – Centro – Rio de Janeiro – 
RJ. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 17h.

DESCRIÇÃO Acesso à Revista do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2LpNNoU

CONSULTA

REVISTA DO TCMRJ
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O TCMRJ, por intermédio de sua Dire-
toria de Publicações, disponibiliza os seus 
principais estudos, auditorias e artigos 
na forma de cartilhas com o intuito de 
capacitar e orientar a gestão dos serviços 
públicos e, também, instrumentalizar o 
cidadão para que compreenda melhor o 
funcionamento da administração pública 
e possa exercer o controle social.

O TCMRJ, com base no § 4º do art. 88 
da LOMRJ, encaminha à Câmara Muni-
cipal, trimestral e anualmente, relatório 
de suas atividades com o objetivo de 
permitir o acesso de todos os segmentos 
da sociedade às ações desenvolvidas pelo 
Tribunal, revelando, de forma sintetizada, 
como está sendo aplicado e fiscalizado o 
orçamento público da Cidade do Rio de 
Janeiro.

DESCRIÇÃO Acesso às cartilhas produzidas pelo TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2LUCelF

DESCRIÇÃO Acesso aos Relatórios de Atividades do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2PQhqym

CONSULTA

CARTILHAS DO TCMRJ

CONSULTA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCMRJ
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DISPONIBILIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO TCMRJ

DISPONIBILIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TCMRJ

O TCMRJ tem a sua organização e o seu funcionamento regu-
lados pela Lei nº 289/1981 (Lei Orgânica do TCMRJ - LOTCMRJ).

O RITCMRJ, aprovado pela Deliberação nº 183/2011, é o instru-
mento normativo que estabelece a organização do Tribunal e 
rege, processualmente, as atividades da Corte de Contas, no 
julgamento dos processos que lhe são afeitos, determinando 
procedimentos de votação, eleição dos dirigentes de Casa, traça 
determinações do funcionamento do Órgão, visando cumprir a 
função pública e institucional para o qual foi criado.

DESCRIÇÃO Acesso à Lei Orgânica do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2Lr851q

DESCRIÇÃO Acesso ao Regimento Interno do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2LLkZqt
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DISPONIBILIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCMRJ
O TCMRJ disponibiliza, em seu sítio na internet, as deliberações 
do Plenário e das Câmaras Técnicas.

DESCRIÇÃO Acesso às deliberações do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2Olj7mC

DISPONIBILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ÉTICA DO TCMRJ
Os Códigos de Ética, aprovados pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, foram adotados pelo 
TCMRJ por intermédio da Deliberação n.º 198/2014.

DESCRIÇÃO Acesso aos Códigos de Ética do TCMRJ.

REQUISITOS Não há.

PRAZO Imediato.

CANAIS DE ACESSO   Sítio do TCMRJ: https://bit.ly/2zsFAZm
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Art. 7º  Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei 
divulgarão Carta de Serviços ao Usuário. 

§ 1º  A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo 
informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão 
ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus 
compromissos e padrões de qualidade de atendimento 
ao público. 

§ 2º  A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informa-
ções claras e precisas em relação a cada um dos serviços 
prestados, apresentando, no mínimo, informações relacio-
nadas a: 

I - serviços oferecidos; 

II - requisitos, documentos, formas e informações 
necessárias para acessar o serviço; 

III - principais etapas para processamento do serviço; 

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do 
serviço; 

V - forma de prestação do serviço; e 

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual 
manifestação sobre a prestação do serviço. 

§ 3º  Além das informações descritas no § 2º, a Carta de 
Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos 
e padrões de qualidade do atendimento relativos, no 
mínimo, aos seguintes aspectos: 

I - prioridades de atendimento; 

II - previsão de tempo de espera para atendimento; 

III - mecanismos de comunicação com os usuários; 

IV - procedimentos para receber e responder as 
manifestações dos usuários; e 

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, 
acerca do andamento do serviço solicitado e de 
eventual manifestação. 

§  4º  A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atua-
lização periódica e de permanente divulgação mediante 
publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na 
internet. 

§ 5º  Regulamento específico de cada Poder e esfera de 
Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de 
Serviços ao Usuário. 

LEI N.º 13.460/2017


