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Processo nº 40/100.907/2020. 
 

Ementa: 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Controle da Administração Pública. 

Controle Externo. Secretaria 

Municipal de Infraestrutura Habitação 

e Conservação. Relatório de Auditoria 

Operacional integrada a uma Auditoria 

de Conformidade na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da 

Cidade. Determinação, com 

recomendação e remessa de cópias. 

 

 

RELATÓRIO  

 

Vem a esta Corte de Contas o Processo nº 40/100.907/2020, 

cujo assunto é o Relatório de Auditoria Operacional integrada a uma 

Auditoria de Conformidade na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente da Cidade, feita pela 6ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, 

realizada no período de 13/07/2020 a 28/10/2020, tendo por objetivo 

avaliar a situação atual dos Parques Naturais Municipais – (PNM) de 

Grumari (793 ha); Prainha (146 ha); Marapendi (155 ha); Nelson 

Mandela (174 ha); Mendanha (1.390 ha); Paisagem Carioca (159 ha); e 

Serra da Capoeira Grande (16 ha), bem como de 2 Parques Estaduais sob 

a gestão do Município e das Áreas de Proteção Ambiental – (APAS) de 

Grumari (1.000 ha); Prainha (157 ha); Marapendi (940 ha); Paisagem 

Carioca (204 ha) e Serra da Capoeira Grande (475 ha). 
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De acordo com o Plano Anual de Fiscalização (PAF), o 

Relatório de Auditoria avalia a governança dos Parques Naturais 

Municipais (PNMs) e das Áreas de Preservação Ambiental (APAs) 

selecionadas, levando em consideração a conformidade das ações 

governamentais com a legislação, normas ambientais e códigos de práticas 

relativas a estas unidades de conservação, tais como: os aspectos 

operacionais, como segurança e fiscalização; serviços de apoio ao visitante; 

pesquisas científicas; manutenção e reforço da fauna e flora autóctones, a 

existência e adequação da gestão de informações técnicas e administrativas; 

o estabelecimento e cumprimento de metas; a existência e adequação do 

monitoramento e das ações preventivas e corretivas; e a situação do 

processo de implementação destas Unidades, assim como o grau de 

vulnerabilidade a que as mesmas se encontram sujeitas. 

O Relatório em exame é firmado pelos servidores Rayane R. 

F. Valpuesta (matrícula nº 40/901.833); Otávio Henrique Oliveira Landi 

(matrícula nº 40/902.002); Sebastiaan De Wit Brito Paternostro 

(matrícula nº 40/902.043); Auditora e Técnicos de Controle Externo, 

respectivamente, sob a supervisão de Ercole Silva Brandimarte (matrícula 

nº 40/901.846). 

Em sua conclusão, a 6ª IGE sugere 6 determinações e 32 

recomendações desta Corte de Contas ao Senhor Secretário Municipal de 

Meio Ambiente da Cidade. 
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Por derradeiro, a Unidade Técnica propõe o encaminhamento 

de cópia do Relatório à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade, 

ao Gabinete do Prefeito, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente da 

Cidade do Rio de Janeiro (Consemac) e à Comissão de Meio Ambiente da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para os fins que discrimina. 

A Secretaria-Geral de Controle Externo manifesta-se em 

concordância com o encaminhamento proposto (P010). 

Por meio do Parecer nº 310/2021, da ilustre Procuradora 

Juliana Amaral Cognac (P014), a Procuradoria Especial desta Corte de 

Contas acompanha integralmente a proposição do Corpo Instrutivo e sugere 

a emissão de advertência ao Secretário Municipal de Meio Ambiente da 

Cidade, de que o não cumprimento das decisões proferidas por este 

Tribunal, poderão ensejar a aplicação das penalidades previstas no inciso 

IV, § 1º, do art. 3º, da Lei Municipal nº 3.714/2003.   

É o relatório. 

 

                            VOTO 

 

Em concordância com as opiniões convergentes do Corpo 

Instrutivo e da douta Procuradoria Especial, VOTO por determinação à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade, com fundamento no 

art. 219, II, da Deliberação TCMRJ nº 266/20191, de que: 

 

                                                           
1 Art. 219. Ao apreciar processo relativo à fiscalização de que trata este Capítulo, o Tribunal: 
II – determinará a adoção de providências corretivas por parte do responsável, ou de quem lhe haja sucedido, em prazo fixado, 

quando verificadas falhas ou outras impropriedades, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de multa aos responsáveis ou do 

arquivamento dos autos; e 
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DT.1 encaminhe o cronograma de elaboração dos Planos de 

Manejos pendentes do PNM da Serra da Capoeira Grande e das APAs de 

Grumari, Prainha e Serra da Capoeira Grande, de acordo com o Subitem 

3.1.1 (Zona de Amortecimento) e 3.1.3 (Plano de Manejo); 

DT.2 conclua o Processo Administrativo nº 26/500.680/2017 e 

faça publicar o instrumento de criação do Conselho Consultivo do PNM da 

Serra da Capoeira Grande, para o seu efetivo funcionamento, conforme 

apontado no Subitem 3.12 (Conselho Consultivo); 

DT.3 oficie ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

autarquia pertencente à estrutura administrativa do Estado do Rio de 

Janeiro, a respeito do despejo irregular encontrado dentro do Parque 

Marapendi, assim como à Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae), sobre a necessidade de instalação de rede coletora próxima às 

Unidades de Conservação; 

DT.4 regularize a situação fundiária, abordando de forma 

específica o problema de cada Unidade de Conservação que compõe o 

Sistema de Proteção Ambiental Municipal, devendo ser incluídas as 

propriedades privadas preexistentes às Unidades de Proteção Integral, 

conforme observado por amostragem nos PNMs Grumari, Nelson Mandela, 

Marapendi, Serra da Capoeira Grande e Paisagem Carioca, ou de 

construções irregulares posteriores, tanto em Unidades de Proteção Integral 

quanto de uso sustentável, de acordo com o exposto no Subitem 3.1.10.1  

(Regularização Fundiária) e 3.2.8.2 (Fiscalização); 
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DT.5 elabore o Plano de Manejo das APAs de Grumari e Serra 

da Capoeira Grande, a fim de que estas Unidades de Conservação cumpram 

os objetivos previstos no art. 15 da Lei Federal n.º 9.985/20002 e 

representem, efetivamente, zonas de amortecimento dos respectivos 

Parques Naturais Municipais, conforme apontado no Subitem 3.1.10.2 

(Regularização Fundiária); e 

DT.6 elabore os planos de combate a incêndios e adquira, se 

for o caso, o equipamento necessário para cada PNM, de acordo com o 

exposto no Subitem 3.2.6 (Combate a Incêndio). 

Adoto as recomendações sugeridas, de que a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da Cidade: 

R.1 aloque recursos orçamentários para a gestão das Unidades 

de Conservação (UC), a fim de que possuam dotação própria na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), em um ou mais Programas de Trabalho 

específicos, garantindo a operacionalização básica das suas atividades, 

conforme apontado no Achado dos Subitens 3.1.4.1 e 3.1.4.2 (Recursos 

Financeiros); 

 

 

 

                                                           
2 Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 
e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais.  

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.  
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade 

privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.  

§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo 

órgão gestor da unidade.  

§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 

observadas as exigências e restrições legais.  
§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído 

por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no 

regulamento desta Lei. 
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R.2 viabilize a implementação de fontes alternativas de 

recursos financeiros para as Unidades de Conservação, nos moldes 

sugeridos pela 6ª IGE a fls. 118 da Peça 007, com base nos comentários 

feitos nos Subitens 3.1.4.1, 3.1.4.2 e 3.1.13; 

R.3 elabore um documento gerencial que seja, ao mesmo 

tempo, adequado para o planejamento financeiro e que identifique todos os 

custos que envolvem a gestão de uma Unidade de Conservação que seja 

Unidade Orçamentária e conte com pessoal próprio, conforme 

recomendado nos planos de manejo e de acordo com o exposto nos 

Subitens 3.1.4.1 (Recursos Financeiros) e 3.2.3 (Recursos Humanos); 

R.4 adote um sistema de controle das despesas por Unidade de 

Conservação, com a finalidade de proporcionar maior transparência dos 

gastos relacionados com as ações de operacionalização das Unidades de 

Conservação, como apontado no Subitem 3.1.4.1 (Recursos Financeiros); 

R.5 elabore normas mais restritivas para a utilização das 

medidas compensatórias, de modo que estes recursos sejam utilizados, 

preferencialmente, nas Unidades de Conservação afetadas, visando a 

garantir que os recursos de compensação ambiental sejam aplicados em 

programas e ações destinados a apoiar as Unidades de Conservação 

(Achado do Subitem 3.1.4.3 - Recursos Financeiros); 

R.6 juntamente com a Procuradoria-Geral do Município e a 

Secretaria Municipal de Fazenda, elabore estudos visando proceder à 

atualização monetária da implementação de medidas compensatórias 

imputadas aos infratores e das contrapartidas ambientais a incentivos 

fiscais já concedidos aos beneficiários, para as Unidades de Conservação 

correspondentes (Achado do Subitem 3.1.4.4 - Recursos Financeiros); 
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R.7 envide esforços para que as futuras leis orçamentárias 

incluam a previsão de recursos necessários para a manutenção das 

atividades correntes das Unidades de Conservação, as quais se mantêm, 

atualmente, quase que exclusivamente, por meio de medidas 

compensatórias e contrapartidas ambientais, conforme apontado no Achado 

do Subitem 3.1.5 (Metas); 

R.8 que cada Unidade de Conservação possua objetivos de 

curto, médio e longo prazo definidos, alinhados com o Programa “0536 – 

Rio + Verde”, contemplando orçamento específico para cada Unidade de 

Conservação ou eventual inclusão no Plano Plurianual de programa de 

governo específico para as Unidades de Conservação (UCs), conforme 

exposto no Achado do Subitem 3.1.6 (Objetivos); 

R.9 viabilize a gestão de resíduos sólidos, bem como o 

condicionamento e a destinação final nas Unidades de Conservação, quer 

por meio de alocação de recursos em novos projetos, da cooperação entre 

órgãos da PCRJ ou através de parcerias com o setor privado, de acordo 

com o apontado no Achado do Subitem 3.1.9 (Resíduos Sólidos); 

R.10 estabeleça contato com universidades, institutos e 

fundações, visando a promover parcerias para a realização de pesquisas na 

área ambiental, bem como a formar jovens cientistas por meio de iniciação 

científica e estágios, bolsas públicas ou privadas, ou outros benefícios 

indiretos, como apoio às publicações, conforme exposto no Achado do 

Subitem 3.1.11 (Pesquisa); 
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R.11 desenvolva uma solução física como, por exemplo, 

grades e/ou cercas, mourões ou placas indicativas, bem como meios 

tecnológicos, tais como GPS, celular, Data.Rio, para conhecimento ou 

demarcação de 100% dos limites das Unidades de Conservação, de acordo 

com o Achado do Subitem 3.1.12 (Limites); 

R.12 melhore a divulgação das atividades e reuniões do 

Mosaico nos condomínios no entorno da Lagoa de Marapendi, conforme 

apontado no Achado Subitem 3.1.13 (Mosaico); 

R.13 estude a possibilidade de adequar o Plano de Manejo à 

realidade local de cada Unidade de Conservação, de acordo com o 

apontado no Achado do Subitem 3.1.13; 

R.14 implemente toda a infraestrutura necessária aos Parques 

Naturais Municipais (sede, cercas, equipamentos e equipe de fiscalização), 

de forma a prevenir ameaças e coibir pressões antrópicas às Unidades de 

Conservação, conforme apontado no Achado do Subitem 3.1.14.1; 

R.15 busque aliados na população local, por meio do Conselho 

Consultivo, bem como firme parcerias com o setor privado para viabilizar 

eventos de educação ambiental em escolas e realizar operações integradas 

com outras Secretarias, como a de Urbanismo ou a de Ordem Pública, além 

de atividades de conscientização, de acordo com o exposto no Achado do 

Subitem 3.1.14.1 (Impacto); 

R.16 implemente toda a infraestrutura mínima necessária aos 

Parques Naturais Municipais (PNM), assim como efetive o zoneamento de 

ZPVS (Zona de Preservação da Vida Silvestre) e ZCVS (Zona de 

Conservação da Vida Silvestre) nas APAs, de acordo com o Achado dos 

Subitens 3.1.14.2 e 3.2.7.5; 
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R.17 elabore estudo sobre a capacidade de visitantes de cada 

Parque e implemente norma que limite e controle a quantidade de 

visitantes, priorizando os parques mais frequentados, bem como 

providencie um controle preciso da quantidade e qualidade de visitantes 

nos parques, conforme apontado no Achado dos Subitens 3.2.1 e 3.2.2; 

R.18 providencie a implantação de fato do PNM Serra da 

Capoeira Grande e a construção das sedes dos PNMs Paisagem Carioca, 

Nelson Mandela e Serra da Capoeira, e elabore estudos que visem 

promover maior atratividade aos parques, aproveitando a prática de outras 

unidades similares existentes em nosso país e conceitos como ecoturismo, 

guias, trilhas e outros, de acordo com o Achado nos Subitens 3.2.2 e 3.2.4; 

R.19 aumente o quantitativo de colaboradores que atuam na 

conservação e fiscalização dos parques (Achado do Subitem 3.2.2); 

R.20 construa ou transfira os banheiros para um local mais 

próximo aos usuários nas Unidades de Conservação que apresentem este 

problema, de modo a gerar maior satisfação para os visitantes, conforme o 

Achado do Subitem 3.2.4; 

R.21 aprimore a integração entre a Comlurb e a SMAC na 

gestão da conservação dos parques, visando a escolher a melhor seleção 

dos trabalhadores, no que for possível, de modo que não seja afetada a 

qualidade final oferecida ao visitante, conforme exposto no Achado 

Subitem 3.2.4; 

R.22 busque maximizar os recursos já disponíveis, através de 

partilha de acessos à internet ou outros dispositivos, bem como forneça aos 

gestores das Unidades de Conservação aparelhos de rádio ou telefonia para 

operações de fiscalização, de acordo com o Achado no Subitem 3.2.5; 
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R.23 construa torres de observação para combate a incêndios, 

em pontos estratégicos das Unidades de Conservação, conforme o Achado 

do Subitem 3.2.6; 

R.24 assegure-se de que todas as Unidades de Conservação 

tenham uma infraestrutura mínima para realizar a fiscalização ambiental e 

o seu manejo, bem como garanta que todos os gestores das Unidades de 

Conservação disponham de meios e recursos mínimos para realizar a 

operação de monitoramento ambiental, de acordo com o exposto no 

Achado dos Subitens 3.2.7.1, 3.2.7.2 e 3.2.7.6; 

R.25 integre e coordene operações de diversas Secretarias que 

possuam objetivos análogos ou complementares como, por exemplo, a 

regularização urbanística e ambiental, conforme o Achado do Subitem 

3.2.7.2; 

R.26 reveja o Plano de Manejo de Marapendi, sem prescindir 

da defesa do ecossistema lagunar do parque, em conformidade com a 

regulamentação ambiental, para adequá-lo à realidade da região e ao 

princípio de engajar a população local na garantia do meio ambiente, 

através de doações, parcerias, ajustes de conduta, contrapartidas ambientais 

e outras soluções cabíveis, conforme exposto nos Achados dos Subitens 

3.1.13 e 3.2.7.6; 

R.27 recorra aos órgãos próprios da Prefeitura para coibir a 

exploração econômica irregular no interior das Unidades de Conservação, 

tais como: estacionamentos; clubes; antenas retransmissoras, etc., conforme 

o Achado do Subitem 3.1.10.1; 
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R.28 juntamente com órgãos conexos, promova a supressão ou 

aglutinação de Unidades de Conservação ou a criação de mosaicos, para 

uma gestão integrada de ecossistemas contíguos, de acordo com o exposto 

no Achado do Subitem 3.2.7.3; 

R.29 promova um planejamento orçamentário e o 

acompanhamento legal por parte da Procuradoria-Geral do Município, com 

o objetivo de efetuar as indenizações e propor novos instrumentos 

(isenções, permutas, direitos de construção, títulos públicos), de modo a 

realizar as desapropriações remanescentes (cerca de 40% do PNM Nelson 

Mandela), de acordo com o Achado do Subitem 3.2.7.4; 

R.30 com o apoio de outros órgãos da PCRJ promova o 

planejamento e a definição de cronograma de monitoramento de espécies 

nas Unidades de Conservação, conforme as características específicas de 

cada área protegida, de acordo com o Achado dos Subitens 3.2.7.2, 3.2.7.6 

e 3.2.7.7; 

R.31 promova e realize ações rotineiras de fiscalização e a 

preparação de um Programa Anual de Fiscalização para todas as Unidades 

de Conservação, conforme o Achado do Subitem 3.2.8.1; e 

R.32 elabore estudos que permitam a atualização monetária 

para o valor presente no momento do pagamento, da implementação de 

medidas compensatórias já imputadas aos infratores, e das contrapartidas 

ambientais a incentivos fiscais já concedidos aos beneficiários, de acordo 

com o Achado do Subitem 3.1.4.4. 
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Encaminhe-se cópia do Relatório de Auditoria e deste 

Relatório-Voto: 

I. à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade, 

para que esta apresente Plano de Ação detalhado para o cumprimento das 

determinações feitas neste Relatório-Voto, conforme o modelo indicado no 

Manual de Auditoria Governamental do TCMRJ, pág. 72, aprovado pela 

Deliberação TCMRJ nº 229/2016, e reproduzido no Apêndice 11 do 

Relatório; 

II. ao Gabinete do Prefeito, para ciência do teor do Relatório 

e adoção das providências que julgar pertinentes, em especial, quanto às 

recomendações propostas no Subitem 6.2, Tópicos R.1, R.7 e R.9; e 

III. ao Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade 

do Rio de Janeiro (Consemac) e à Comissão de Meio Ambiente da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para ciência. 

Cumpre observar que o não atendimento às decisões desta 

Corte de Contas poderá ensejar a aplicação, aos responsáveis, das 

penalidades previstas no art. 3º, IV e § 1º, da Lei Municipal nº 3.714/20033. 

Para o cumprimento da determinação DT.3, fixo o prazo de 15 

dias úteis, nos termos do Inciso II, do art. 219 da Deliberação TCMRJ nº 

266/2019. 

 

 

 

                                                           
3 Art. 3º O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), após constatada a tipificação concreta 

de infração e, ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, aos responsáveis por: (...) 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou decisão do Tribunal; (...) 

§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo 

justificado, a critério do Plenário 
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Para o cumprimento das determinações DT.1, DT.2, DT.4, 

DT.5 e DT.6, deixo de fixar prazo, com fundamento no § 6º, do art. 219 do 

Regimento Interno deste Tribunal. 

 

 

Em                    de                                     de 2021.     

 

 

DAVID CARLOS PEREIRA NETO 

       Conselheiro-Relator 
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