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Trata o presente de Relatório de Auditoria Governamental – Inspeção Especial, realizada na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos períodos de 23.11 a 15.12.2012 e 14.01 a 25.01.2013, tendo como objeto verificar nas folhas de pagamento de agosto, setembro e outubro do ano de 2012 dos servidores inativos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, a existência de pagamento de aposentadorias a segurados já em óbito.

Observe-se que a origem do presente administrativo foi a iniciativa do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, Deputado Paulo Melo, que solicitou a realização de tal auditoria, após a descoberta de pagamentos de benefícios a seis ex-servidores já falecidos, cujos óbitos não haviam sido devidamente comunicaçãos.

   A equipe de inspeção, após relato de fls. 958/991verso, sugere CIÊNCIA AO PLENÁRIO, COMUNICAÇÃO para instauração de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NOTIFICAÇÃO, COMUNICAÇÕES, RECOMENDAÇÃO e EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.

O Ministério Público junto ao TCE opina no mesmo sentido.

É o Relatório.

Entendo que a determinação de  instauração de tomada de contas especial, dirigida ao mandatário maior do Poder Legislativo Estadual, não pode se dar sem a verificação do devido contraditório.

Quanto à notificação proposta à Sra. Fátima Maria Amaral, Procuradora da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ e Presidente da Comissão de Sindicância, tenho que a comunicação (forma adequada de chamamento primeiro ao processo, como tenho reiteradamente decidido) ao Sr. José Carlos dos Santos Araújo, Diretor-Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ é que permitirá esclarecer os desdobramentos da comissão de sindicância em questão, sendo provavelmente suficiente à elucidação das dúvidas suscitadas pela instrução.

Quanto aos ofícios cuja expedição se requer, não cabe expedição de ofício à autoridade policial, cabendo ao Ministério Público Estadual tal juízo de valor, por ser titular da ação penal.  De qualquer modo, reservo-me à apreciação das diligências iniciais que abaixo determino, para formular juízo de valor sobre a presença de necessidade da pronta expedição dos ofícios requeridos.

Isto posto, parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e com o douto Ministério Público Especial, 


V O T O:

1- 	Pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO do teor do presente relatório de Auditoria Governamental na modalidade Inspeção Especial;
 
2	-  Por COMUNICAÇÃO ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, para que tome ciência do presente, remetendo-se-lhe cópia do Relatório de fls.958-993 bem como da presente decisão; 

3- Por COMUNICAÇÃO ao Sr. José Carlos dos Santos Araújo, Diretor-Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, nos termos do § 1o, artigo 6o, da Deliberação nº TCE-RJ 204/96, para que encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça as medidas que estão sendo adotadas, face ao relatório final da Sindicância nº 12.171/12 (fls. 444/463) e do Parecer da Procuradoria-Geral da ALERJ (fls. 467), de 21/12/12, com fulcro nos artigos 264 e 265 da Resolução ALERJ nº 321/81 – LIVRO I, acompanhados de documentação comprobatória, alertando-o de que o não atendimento injustificado estará sujeito às sanções previstas no inciso IV do art. 63, da Lei Complementar 63/90 (Capítulo 2.2- fls. 966/971), devendo ser-lhe encaminhada cópia do relato de fls. 958/991verso, bem como desta decisão;

4- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Diretor-Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, nos termos do § 1º, artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atenda os subitens “3.2.4.1.a” a “3.2.4.9”, constantes na conclusão do relatório, fls. 987/991, alertando-o de que o não atendimento injustificado poderá sujeita-lo às sanções previstas no inciso IV do art. 63, da Lei Complementar 63/90, devendo ser-lhe encaminhada cópia do relato de fls. 958/991verso, bem como desta decisão;

5-	Por RECOMENDAÇÃO ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ para que adote providências no sentido da realização de convênio junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social, nos termos da Portaria nº 847/01, para disponibilização e utilização do Sistema de Controle de Óbitos – SISOBI pela ALERJ;

                  GC-1, 

ALUISIO GAMA DE SOUZA
               Conselheiro Relator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

