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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

Inativos recadastrados
admiNistração

Com a oferta de exame 
de glicose, medição de 
pressão arterial e pesagem, 
a Coordenadoria de Recursos 
Humanos iniciou, no dia 
30 de outubro de 2013, o 
recadastramento anual dos 
servidores inativos do TCE-RJ. O 
secretário-geral de Administração, 
Marcelo Alves Martins Pinheiro, 
prestigiou a abertura e destacou 
a importância do procedimento. 
“O recadastramento é uma política permanente do TCE, indispensável para o 
controle e atualização da sua folha de pagamento, e que tem servido de exemplo, 
inclusive, para outros órgãos públicos”. Os servidores inativos tiveram até o dia 
30 de novembro para atualizar suas informações junto ao Tribunal. Na abertura, 
que teve o apoio da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais, foram 
distribuídos exemplares do Estatuto do Idoso.

Atricon e IRB elegem novos presidentes

 coNgresso

Eleição realizada no XXVII Congresso 
Nacional de Tribunais de Contas, que 
aconteceu em Vitória (ES), em dezembro 
de 2013, definiu o conselheiro Valdecir 
Pascoal (TCE-PE) como novo presidente 
da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon). Ele liderou 
a chapa ‘Atricon no caminho certo’, que 
recebeu 189 dos 268 votos válidos. O 
conselheiro Sebastião Helvécio (TCE-MG) 
foi eleito presidente do Instituto Rui 
Barbosa (IRB). Valdecir Pascoal agradeceu 
aos colegas pela votação e afirmou 
que o processo de escolha foi uma lição 

de cidadania. “Demos um exemplo de 
democracia”, ressaltou o presidente eleito.

O XXVII Congresso Nacional dos 
Tribunais de Contas contou com palestra 
do presidente do Tribunal de Contas da 
União (TCU), ministro Augusto Nardes, 
na abertura, e reuniu mais de mil 
representantes dos 34 Tribunais de Contas 
do País. Durante o encontro, a Atricon e 
o Ministério da Justiça assinaram Termo 
de Cooperação Técnica para integração 
da Associação na rede de laboratórios 
que combatem esquemas de corrupção e 
lavagem de dinheiro. 
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editorial

Balanço 
positivo

JoNas lopes de carvalho JuNior
PResIdente do tCe-RJ

Nesta última edição de 2013 da TCE-RJ 
NOTÍCIA, aproveito para fazer um balanço do meu 
terceiro ano à frente da administração do Tribunal. 
Um balanço que me proporciona grande satisfação, 
porque revela recordes de produtividade e competência. 
Cresceram os números de auditorias, decisões plenárias 
e processos relatados. Mas, a efetividade do trabalho 
do TCE pode ser comprovada, principalmente, pelo 
montante de recursos economizados apenas com a 
adequação e a revogação de editais: R$ 3,8 bilhões.

Avançamos nas obras de ampliação das nossas 
instalações, criamos a Ouvidoria e a Corregedoria do 
Tribunal, além de obtermos a sanção da lei que cria 
o cargo de auditor substituto de conselheiro. Esses 
instrumentos são de fundamental importância para que o 
TCE-RJ avance ainda mais em 2014 – um ano de grandes 
acontecimentos, como a Copa do Mundo e as eleições 
nacionais, que irão exigir mais atenção do Tribunal.

Em 2014, também entram em vigor as regras 
da Nova Contabilidade Pública. Para que se possa 
atender às novas demandas, não basta que se alterem 
os parâmetros dos registros contábeis, é preciso que 
a estrutura dos órgãos esteja preparada para fornecer 
informações com a qualidade que a contabilidade requer. 

No sentido de colaborar com os jurisdicionados 
nessa adaptação às novas regras, o TCE realizou mais 
um seminário com especialistas, que orientaram os 
gestores presentes sobre a aplicação e a importância 
da Nova Contabilidade Pública. Este é um papel que 
o TCE quer cada vez mais exercer: o de orientador e 
incentivador das boas práticas. 

Por isso mesmo, o tema do Prêmio 
Ministro Gama Filho 2013 foi “A importância 
da Nova Contabilidade Pública para a Gestão 
Governamental”. Os vencedores do concurso 
podem ser conhecidos nesta edição. Assim como os 
vencedores do IV Concurso Fotográfico do TCE-RJ, 
cujas imagens ilustram o nosso calendário 2014.

A matéria de capa desta edição traz um 
resumo do debate promovido pelo projeto 
Tardes do Saber, do TCE-RJ, sobre o desafio da 
mobilidade urbana nas grandes cidades e regiões 
metropolitanas. O tema é de interesse geral e 
está entre os principais motivos de reclamação 
da população. O Tribunal de Contas não poderia 
ficar alheio a essa preocupação.

Pelo mesmo motivo, o TCE está realizando 
fiscalizações especiais nos sistemas de ônibus, trens, 
metrô e teleférico do Morro do Alemão. Antes disso, 
já havia promovido uma minuciosa avaliação do 
serviço prestado pela concessionária CCR Barcas, que 
opera o transporte marítimo na Baía de Guanabara. 
Estamos atentos também à atuação da Agetransp, 
agência reguladora encarregada de fiscalizar os 
modais, e do Detro, departamento que normatiza o 
funcionamento de ônibus e vans com trajetos entre 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Esta é a nossa maneira de demonstrar que o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
é, antes de mais nada, um órgão de prestação de 
serviço à população.

Boa leitura!
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capa

e um lado, cidades que não pa-
ram de crescer. Do outro, a ne-
cessidade dos cidadãos por meios 

de transporte. Entre os dois, a importância 
da preservação do meio ambiente.  As três 
questões estão unidas no tema que envolve 
técnicos de diferentes setores e estados do 
Brasil e ganhou até legislação própria do 
governo federal: a mobilidade urbana. No 
Rio de Janeiro, estado que vem recebendo 
grandes intervenções urbanas, especial-
mente na capital, e com região Metropo-
litana sem oferta adequada de opções para 
deslocamento da população, os debates 
chegaram ao Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RJ), através de seminário realizado 
em novembro. O resultado foi um alerta às 
autoridades da área por especialistas, como 
o engenheiro Fernando Mac Dowell, sobre, 
por exemplo, a falta de visão sistêmica nos 
transportes públicos.

Além de Mac Dowell, participaram 
do encontro o coordenador do Programa 

de Engenharia de Transportes da Coppe/
UFRJ, Marcio de Almeida D’Agosto; o 
gerente setorial de Mobilidade Urbana 
do BNDES, Carlos Malburg; e a analis-
ta de Controle Externo do TCE, Márcia 
Gomes, engenheira civil, mestranda em 
engenharia urbana e ambiental. A direto-
ra da Escola de Contas e Gestão (ECG), 
Paula Nazareth, mediou os debates e des-
tacou que o tema do seminário ‘Mobilida-
de Urbana’, do projeto Tardes do Saber, 
foi escolhido pelos próprios servidores do 
TCE-RJ, o que demonstra a preocupação 
dos cidadãos com a qualidade de vida.

Falta de integração
Para Mac Dowell, por conta da falta 

de visão sistêmica os projetos pela melho-
ria dos transportes públicos no Rio podem 
resultar em poucos benefícios para o prin-
cipal cliente, a população, ou mesmo se tor-
nar inócuos em relação aos seus objetivos 
iniciais. O engenheiro, professor de Enge-

D
O desafio das grandes cidades
mobilidade urbana
atento às questões 
que interferem na 
vida da população 
do rio, tribunal de 
contas debate a 
mobilidade urbana 
com especialistas, em 
busca de sugestões 
para a melhoria 
da qualidade de 
vida dos cidadãos, 
especialmente 
no que se refere 
aos transportes 
públicos

Foto: Fabiana Sobral
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nharia Urbana e Ambiental da PUC-Rio, 
aponta, como exemplos de soluções que 
ainda precisam de continuidade, o aumen-
to da frota das barcas – sete embarcações 
– que navegam pela Baía de Guanabara, e a 
expansão do metrô.

“O que será feito para absorver esses 
novos usuários das barcas? Não há se-
quer uma estação de metrô por perto”, 
observou Mac Dowell, lembrando que 
cada embarcação tem capacidade para 
dois mil passageiros. Outro gargalo vis-
lumbrado pelo técnico é a extensão do 
metrô até a Barra da Tijuca, a Linha 4. 
Em sua opinião, não haverá ônibus em 
número suficiente para atender a de-
manda gerada a partir da nova estação, 
no Jardim Oceânico. “Em horários de 
pico, oito mil pessoas vão chegar, por 
hora, à estação Barra. Seriam necessários 
65 ônibus por hora”, alertou.

No caso da Linha 2, a preocupação é 
em relação ao crescimento progressivo do 
número de passageiros. “Até 2038, a estação 
Pavuna não suportará a demanda. A taxa 
chega a oito pessoas por metro quadrado em 
horário de pico e a média mundial é de seis 
pessoas por metro quadrado”, advertiu. O 
especialista, ex-presidente do Metrô – atu-
al Rio Trilhos –, destacou que o metrô não 
pode ser indutor de custo social, aumentan-
do as despesas com saúde pública, já que su-
perlotações podem resultar em doenças. 

O professor da PUC-Rio apontou 
soluções para, por exemplo, maior explo-
ração do metrô e, por consequência, dilui-
ção de público. Uma delas foi a redução de 
tarifas em horários alternativos. “Até hoje 
não temos metrô de madrugada”, disse, 
destacando ainda o encarecimento da pas-
sagem do metrô nas últimas décadas. “Os 
aumentos precisam ser criteriosos”. 

Palco da chegada da Família Real 
em 1808 com suas caravelas e área que 
conheceu os primeiros meios de trans-
porte urbanos da cidade, a Zona Por-
tuária e o Centro do Rio se preparam 
para receber uma nova revolução na 
área da mobilidade urbana no Brasil: o 
Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT.

Através do projeto da Prefeitura do 
Rio – executado com recursos do PAC 
da Mobilidade, da prefeitura e da inicia-
tiva privada através de parceria público-
-privada (PPP) –, o VLT conectará a 
região Portuária ao centro financeiro da 
cidade e ao Aeroporto Santos Dumont. 

Com previsão de seis linhas e 42 
paradas (quatro delas em estações na Ro-
doviária, Central do Brasil, barcas e aero-
porto) distribuídas por 28 Km de vias, o 
chamado bonde moderno será integrado 
ao Metrô, trens metropolitanos, barcas, 

BRT’s, rede de ônibus convencionais, 
teleférico do Morro da Providência e ao 
Aeroporto Santos Dumont. 

Quando o sistema estiver em fun-
cionamento – a previsão de operação 
é em duas etapas, 2015 e 2016 –, o 
VLT transportará até 285 mil passa-
geiros/dia, com intervalos entre três e 
15 minutos. O sistema de bilhetagem 
será realizado sem cobrador e o Bilhete 
Único Carioca será aceito. 

O investimento previsto no pro-
jeto, já em execução, é de R$ 1,164 
bilhão, sendo R$ 532 milhões do Mi-
nistério das Cidades e R$ 632 milhões 
através de contrapartida da Prefeitu-
ra do Rio. O projeto foi licitado em 
abril de 2013 e o consórcio vencedor é 
composto pelos operadores dos quatro 
meios de transportes públicos da cida-
de: trens, barcas, ônibus e metrô.

revolução sobre trilhos no centro da cidade

Márcia Gomes, Marcio D’Agosto, Paula Nazareth, Fernando Mac Dowell e Carlos Malburg 
discutiram erros e acertos, além de caminhos novos para a mobilidade urbana no Rio
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capa

lei federal ajuda a 
planejar projetos

trem
600 mil

transportes públicos no rio* - média diária de passageiros

Ônibus  
8,07 milhões

hidroviários
108 mil

Fonte: Fetranspor

Fonte: SuperVia

Fonte: Grupo CCR

* Região Metropolitana

Fonte: MetrôRio

metrÔ
650 mil

Acompanhando o crescimento das ci-
dades e o surgimento das megalópoles, o go-
verno federal sancionou lei, em vigor desde 
abril de 2012, com o objetivo de melhorar 
a acessibilidade e a mobilidade de pessoas 
e cargas nos municípios e integrar os dife-
rentes meios de transporte. A legislação ins-
tituiu as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, um instrumento que 
auxilia no planejamento das cidades e até na 
obtenção de linhas de financiamento junto 
aos agentes financeiros públicos.

A lei vai ao encontro da necessidade das 
cidades modernas em relação à preservação 
do meio ambiente, uma vez que prioriza 
uma visão sustentável de mobilidade – uma 
das apostas da Prefeitura do Rio, na Zona 
Portuária. Nessa região, reforma urbana que, 
entre outras intervenções, demoliu o Eleva-
do da Perimetral, prioriza a criação de gran-
de passeio junto aos armazéns da área (foto). 

Para o coordenador do Programa de 
Engenharia de Transportes da Coppe/
UFRJ, Marcio de Almeida D’Agosto, o 
Brasil precisa aproveitar as oportunidades 
tecnológicas para, num futuro próximo, 
aumentar a frota de veículos movidos a 

energia limpa. Segundo ele, o transpor-
te rodoviário ainda é predominante no 
país, tanto no caso de cargas como no de 
passageiros. Segundo estudo apresentado 
por Marcio no seminário do TCE-RJ, 
89,23% dos passageiros brasileiros são 
transportados por rodovias; 7,51% pelo 
setor aéreo; 3,22% pelo ferroviário; e 
0,03% pelo aquaviário.

Já o arquiteto Carlos Malburg, gerente 
setorial de mobilidade urbana do BNDES, 

ressaltou, em sua palestra, que o banco pos-
sui linhas de crédito para financiamento do 
transporte urbano de passageiros, mas para 
chegar até elas os gestores públicos preci-
sam adequar seus projetos às exigências 
do agente financeiro. De acordo com ele, 
as linhas de financiamento são destinadas 
aos estados, municípios e empresas privadas 
com nível de participação que chega a 90% 
para transportes sobre trilhos e até 70% 
para investimentos no setor.

“O Brasil precisa 
aproveitar a  tecnologia 
para aumentar a frota 
de veículos movidos  
a energia limpa”
Marcio de Almeida D’Agosto
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O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RJ) está atento aos problemas 
que envolvem a mobilidade urbana no 
estado, especialmente na área dos trans-
portes públicos. No momento, a Corte 
de Contas promove fiscalizações espe-
ciais nos sistemas de ônibus, trens, metrô 
e teleférico do Morro do Alemão, con-
forme informou o presidente Jonas Lo-
pes. O objetivo é identificar falhas que 
resultem na má prestação dos serviços à 
população do Rio de Janeiro.

Entre fevereiro e março de 2013, o 
Tribunal realizou, a pedido da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), auditoria governamental na Agên-
cia Reguladora de Transportes Públicos 
(Agetransp) por conta de denúncias sobre 
problemas na fiscalização da concessioná-
ria CCR Barcas, responsável pelo trans-
porte aquaviário de passageiros no estado. 

O relatório da auditoria apontou fa-
lhas graves na fiscalização da CCR Bar-

cas e foi aprovado em plenário, por una-
nimidade, em julho. Entre os problemas 
apontados pelos técnicos do TCE-RJ na 
fiscalização da agência estavam a falta de 
punição por falhas na manutenção nas 
embarcações – uma com 56 anos de uso à 
época, o que não é permitido – e a baixa 
eficácia no acompanhamento das receitas 
operacionais e acessórias da concessioná-
ria, por exemplo.

Ainda de acordo com o relatório do 
conselheiro Marco Antonio Barbosa de 
Alencar, a agência não tinha índices ou 
parâmetros objetivos para avaliar a qua-

lidade dos serviços prestados pela CCR 
Barcas em razão da falta de mão de obra 
técnica qualificada. 

Com base no relatório, o Tribunal 
notificou a Agetransp para que cumpra 
várias recomendações a fim de corrigir as 
falhas apontadas. Outra determinação foi 
para que a agência informe como é feita 
a composição da tarifa cobrada pela Bar-
cas – uma das muitas queixas dos usuários 
do sistema. A CCR Barcas reconheceu os 
problemas apontados e informou, à época 
da divulgação do relatório, que estava tra-
balhando para resolvê-los. 

De olho nos transportes públicos do Rio

Fiscais do TCE-RJ estão 
em campo na busca de 
dados sobre os sistemas 
do teleférico do Morro do 
Alemão, trens, ônibus e 
metrô. No primeiro trimestre 
de 2013 auditoria constatou 
falhas da Agetransp na 
fiscalização das barcas

Foto teleférico: M
auro Pim

entel/Alerj | Foto barcas: Érica Ram
alho/Alerj
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traNsparêNcia

s gestores públicos devem 
redobrar a atenção sobre 
suas contas em 2014, quan-

do entram em vigor as regras da Nova 
Contabilidade Pública. O alerta foi fei-
to pelo presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, na abertura 
de seminário sobre o tema, promovido 
pelo Tribunal, em outubro de 2013.  
Estados e municípios que não se adap-
tarem à reforma contábil no calendário 
previsto poderão ficar sem poder tomar 
empréstimos e perder o direito a repas-
ses voluntários da União.

“Os municípios precisam ficar 
atentos, sob pena de, no futuro, terem 
suas contas reprovadas pelos órgãos 
de fiscalização”, ressaltou Jonas Lo-
pes, ao abrir o seminário ‘A impor-
tância da nova contabilidade pública 
para a gestão governamental’. Para o 
presidente, “a adoção de novas regras 
irá proporcionar o adequado geren-
ciamento do patrimônio público, 
fortalecendo sua credibilidade pe-
rante a sociedade”.

A realização do seminário – tercei-
ro de uma série – foi mais uma ação do 
TCE-RJ para orientar os jurisdicio-
nados sobre a aplicação e importância 
das novas regras. Desde 2011 a Escola 

de Contas e Gestão (ECG) promove 
cursos e palestras sobre o tema. De 
acordo com Jonas Lopes, a educação 
é o caminho para que todos tenham 
conhecimento das determinações que 
vão permitir ao brasileiro conhecer, por 
exemplo, quanto custa um aluno em 
sala de aula ou uma cadeira de hospital 
que se quebrou.

Representante do Grupo Técnico 
de Procedimentos Contábeis (Gtcon) 
da Secretaria-Geral de Controle Ex-
terno (SGE), Marcia Vasconcellos 
observou que a mudança nas regras 
é fundamental para dar mais trans-

parência e conhecimento no trato da 
coisa pública. “Com as informações se 
poderá cuidar melhor do bem público”, 
explicou. Para ela, o tema é complexo e 
exige mudança cultural. 

O seminário contou com as par-
ticipações da procuradora do muni-
cípio do Rio, Vanice Lírio do Valle; 
da presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro, 
Diva Maria de Oliveira Gesualdi; e do 
controlador-geral do Estado do Rio 
de Janeiro, Francisco Pereira Iglesias, 
entre outras autoridades, e dezenas de 
representantes dos jurisdicionados. 

O

tribunal alerta gestores públicos sobre mudanças de regras 

20142014O ano da Nova Contabilidade

Com a participação de especialistas, seminário debateu a importância do 
cumprimento das normas internacionais de contabilidade no setor público
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Incentivo ao estudo

Homenagem 
especial ao 
professor Lino 
Martins da Silva

Presidente Jonas Lopes entregou certificado e R$ 5 mil a Robson Bento Santos, 
segundo colocado na edição 2013 do Prêmio Ministro Gama Filho

Presentes à cerimônia, Helena, 
viúva de Lino Martins, e Adriana, 
filha do casal, receberam diploma 
em homenagem ao professor

Com o tema ‘A importância da 
Nova Contabilidade Pública para a Ges-
tão Governamental’, o Prêmio Ministro 
Gama Filho, edição 2013, foi entregue 
em solenidade realizada, em outubro, no 
Auditório Humberto Braga. O presi-
dente Jonas Lopes de Carvalho Junior 
ressaltou a importância do fomento ao 
trabalho acadêmico para o Tribunal e 
destacou que a Escola de Contas e Ges-
tão (ECG) já capacitou 1200 gestores 
no tema Nova Contabilidade Pública. A 
premiação foi criada em 2006 para esti-
mular estudos sobre assuntos relevantes 
para a administração pública.

Segundo colocado no concurso com 
a monografia ‘Custos no serviço federal: a 
utilização prática do custo de oportunida-
de no cálculo do resultado econômico de 
uma instituição federal de ensino superior 
de Pernambuco’, o diretor de Contabilida-
de da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco, Robson Bento Santos, recebeu 
o prêmio das mãos do conselheiro Jonas 
Lopes. Seu trabalho apresentou métodos 
para encontrar o custo de um aluno em 
universidade pública e particular, o que 
possibilita o conhecimento, e comparação, 
dos investimentos em educação superior. 
Pela colocação, Robson recebeu R$ 5 mil.

O vencedor foi o servidor do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) Laércio 
Mendes Vieira, que não pode compare-
cer à cerimônia por compromissos pro-
fissionais. Ele concorreu com o trabalho 
‘Benefícios potenciais da Nova Conta-
bilidade Pública para a gestão governa-
mental: um estudo de caso das demons-
trações contábeis do Incra’, premiado 
com R$ 8 mil.

Durante a solenidade, o professor 
Valmor Slomski, do Departamento de 
Contabilidade e Atuária da Faculdade 
de Economia, Administração e Conta-
bilidade da Universidade de São Paulo 
(USP), fez palestra sobre ‘Nova Conta-
bilidade Pública – Rumos e Desafios’. 
Ele participou da mesa da premiação, 
ao lado do presidente Jonas Lopes, da 
diretora-geral da ECG, Paula Nazareth; 
do secretário-geral de Controle Externo, 
Carlos Roberto de Freitas Leal; do pre-
sidente da Comissão Julgadora do prê-
mio, professor Francisco José dos San-
tos Alves, vice-presidente de Pesquisa e 
Estudos Técnicos do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro (CRC-RJ); e do controlador-
-geral do município do Rio de Janeiro, 
Antônio César Lins Cavalcanti.

Parceiro de primeira hora 
da Escola de Contas e Gestão 
(ECG), o professor e especia-
lista em Contabilidade Pública 
Lino Martins da Silva, morto 
em abril de 2013, foi lembra-
do na solenidade de entrega do 
Prêmio Ministro Gama Filho. O 
presidente Jonas Lopes destacou 
a importância do colaborador, 
em homenagem póstuma, com 
a presença da viúva Helena e da 
filha do casal, Adriana.

“O professor Lino era o pre-
sidente da Comissão Julgadora 
do prêmio deste ano. Participou 
ativamente junto com a equipe 
da Escola de Contas na elabo-
ração do edital e da indicação 
dos componentes da banca. Para 
quem não sabe, o professor Lino 
foi nosso colega, trabalhou neste 
Tribunal, para nossa honra, e foi 
um grande parceiro. O Tribunal 
e a Escola só têm a agradecer e 
homenagear a memória do pro-
fessor”, disse.
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Cidadania em prática
 xperiências nas áreas de recicla-

gem, customização e culinária 
sustentável foram compartilha-

das por servidores, funcionários da firma 
de limpeza e jovens da Fundação para a 
Infância e Adolescência (FIA) que traba-
lham no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RJ), na primeira ação do Progra-
ma Socioambiental da Corte de Contas, 
o Atitude Responsável (AR), em parceria 
com a Secretaria de Estado do Ambiente.

Com um dia inteiro de atividades, o  
I Ecoar – Encontro da Cidadania, realizado 
em outubro de 2013, atraiu dezenas de ser-
vidores e colaboradores, todos curiosos em 
aprender receitas de quitutes e iguarias à 
base de talos, cascas e sementes de alimen-
tos; ou na customização de roupas jeans, 
por exemplo, através de oficinas e palestras. 

As ações oferecidas no Ecoar fazem 

parte de três projetos da Secretaria do Am-
biente: o Ecobuffet, o Ecomoda e o Fábrica 
Verde. O último, que reaproveita computa-
dores obsoletos ou quebrados e está presen-
te em comunidades das zonas Norte e Sul 
da capital fluminense, teve suas atividades 
apresentadas em vídeo. 

Um café da manhã sustentável ofe-
recido no restaurante da Associação dos 
Servidores do Tribunal de Contas (As-
tcerj) iniciou a programação do dia, com 
Ecobuffet, que tem sede no Morro da 
Chacrinha, na Tijuca. A superintendente 
de Território e Cidadania da Secretaria do 
Ambiente, Ingrid Gerolimich, falou à pla-
teia sobre a importância do aproveitamen-
to integral dos alimentos. “O Brasil é um 
dos países que mais desperdiçam alimen-
tos no mundo. Com o tratamento daquilo 
que é considerado lixo nós conseguimos 

capacitar pessoas e criar outra oportunida-
de de mercado”, explicou.

Comandada pelo estilista Almir 
França, coordenador do Ecomoda, com 
sede na comunidade da Mangueira, a ofi-
cina de customização de jeans, no meza-
nino do prédio anexo, foi concorrida. Ser-
vidores e os jovens da FIA aprenderam a 
transformar calças jeans, por exemplo, em 
bolsas e saias. “Eu costumo fazer isso com 
calças. Coloco uns adereços e a roupa se 
transforma. Adorei a oficina”, elogiou 
Wallace Rodrigues, 16 anos, lotado na 
Secretaria-Geral de Planejamento.

Para o coordenador do Comitê de Ges-
tão Socioambiental do TCE-RJ, Marcello 
Leoni, o evento destacou a importância da 
economia solidária.“Pretendemos dissemi-
nar ações relevantes para incentivar atitudes 
responsáveis”, anunciou.  

ecoar

E

Primeiro evento do Atitude Responsável – Programa de Gestão Socioambiental do TCE-RJ – aposta na economia 
solidária e oferece, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente, aos servidores, aos jovens da FIA e aos agentes  
de limpeza, palestras e oficinas de customização e culinária sustentável
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artigo

LEI 12.846:  
UM GRANDE AVANçO 

NA LUTA CONTRA  
A CORRUPçãO

Jorge hage
mInIstRo-Chefe dA ContRolAdoRIA-GeRAl dA UnIão (CGU)

Na última década, a criação da Controla-
doria-Geral da União (CGU) significou um 
enorme avanço no combate à corrupção no 
Brasil, sobretudo porque permitiu ao País dar 
tratamento adequado a questões que nunca 
haviam antes recebido a devida atenção. 

Foi assim em relação ao cumpri-
mento das Convenções Internacionais 
Anticorrupção (OEA, OCDE e ONU); 
ao aperfeiçoamento e à complementação 
do marco legal em torno dessa questão; 
ao incremento da transparência nos gas-
tos e nas atividades públicas em geral; à 
auditoria e à fiscalização das despesas e 
dos programas de governo, e ao incentivo 
à participação dos cidadãos na fiscaliza-
ção e no controle das políticas públicas, 
dentre outros.

Em algumas dessas áreas, o Brasil já 
evoluiu tanto que se tornou referência para 
outros países e, por isso, tem sido chama-
do seguidamente para expor sua experiên-
cia nos mais diversos foros internacionais. 
Exemplo disso é o nosso Portal da Trans-
parência, que exibe as despesas de todos os 
órgãos federais em base diária, sem parale-
lo no mundo.

Mas quero aproveitar este espaço para 
falar de um aspecto em particular, sobre o 
qual o salto no último ano é emblemático. 
Refiro-me ao estabelecimento de um mar-
co regulatório mais claro e bem delimitado 
para guiar de modo adequado a relação en-
tre o setor público e o setor privado.

Trata-se da Lei 12.846, que regula 
a responsabilização objetiva de empresas 
por atos ilícitos praticados contra a admi-
nistração pública nacional ou estrangeira, 
que entrará em vigor em janeiro de 2014. 
De iniciativa do Poder Executivo, essa lei 
veio, a um só tempo, sanar uma lacuna 
em nosso ordenamento jurídico interno e 
atender a um compromisso internacional 
assumido há anos pelo Brasil na Conven-
ção Antissuborno da OCDE. 

O avanço em questão se dá justa-
mente porque cabe ao governo estabe-
lecer regras claras, as mais justas e iso-
nômicas possíveis, para que o jogo seja 
jogado da maneira mais limpa possível 
– pois o que todos queremos é um am-
biente seguro e limpo, onde prevaleça a 
competitividade, a sadia concorrência e a 
confiança nas regras do jogo.

As empresas também têm de assu-
mir a sua parte, as suas responsabilida-
des. Cabe a elas, em suas relações com o 
governo, entender que jogar limpo é um 
bom negócio. Assim, elas devem prevenir 
os riscos de má conduta de seus empre-
gados ou mesmo de seus dirigentes, mas 
também colaborar com o governo na in-
vestigação de ocorrências em que, de al-
guma forma, estejam envolvidas.

É nessa perspectiva que vimos traba-
lhando na regulamentação e no processo 
de implementação da lei, tendo em mente 
alguns pressupostos. 

O primeiro deles é que a lei, antes de 
tudo, é um incentivo às boas práticas e ao 
fortalecimento de compliance nas empresas. 
E isso é um avanço. Além disso, é preciso 
estar atento aos critérios e aos parâmetros 
de avaliação dos mecanismos de integridade 
e de compliance, que devem ser bem defi-
nidos para fins de dosagem das penas em 
que eventualmente as empresas incorram. 
Outro pressuposto importante é que os 
Acordos de Leniência, previstos na Lei, de-
vem ser estabelecidos com base em critérios 
muito objetivos, para que sejam eficientes.

Como se vê, a nova Lei Anticorrupção 
é mais um grande passo que o País dá nessa 
área. Ainda falta muito a fazer? Sim. Sem-
pre é possível melhorar e avançar. 

Mas o importante é saber que estamos 
no caminho certo e que estamos vencendo 
cada uma das etapas dessa longa caminhada.

Jorge Hage  é ministro-chefe 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) 

“As empresas também 
têm de assumir a 
sua parte, as suas 
responsabilidades. 

Cabe a elas, em 
suas relações com o 
governo, entender 
que jogar limpo é  
um bom negócio”
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Pedagogia em alta 
Mais do que seguir como uma 

escola de referência na administração 
pública, lugar conquistado pelo esforço 
de toda a equipe, a ECG persegue 
caminhos inovadores, que elevem 
cada vez mais o nome da instituição. 
Em 2014 vamos mudar de endereço. 
Ficaremos no Centro do Rio, ao lado 
da sede do TCE-RJ, uma localização 
estratégica, com facilidade de transporte, 
comércio, livrarias, hospedagem. 
Um diferencial aos jurisdicionados 
do interior que se deslocam de seus 
municípios para nossos cursos. 

A educação à distância será também 
uma nova realidade. Vamos lançar os 
cursos em ambiente virtual tão logo nosso 
novo portal esteja em rede. Esperamos 
atender um universo de servidores 
nos municípios do interior fluminense 
que não alcançamos com nossa Escola 
Itinerante, sem contar a demanda de 
Tribunais de Contas e outras instituições 
públicas dos demais estados. O portal vai 
oferecer todas as facilidades on-line, como 
inscrição, certificação digital, videoaulas, 
videoconferências, por exemplo.

Para 2014 pretendemos 
aperfeiçoar a oferta de cursos da 
Escola Itinerante. Vamos levar a 
cultura da inclusão, essa nova filosofia 
do Tribunal de Contas, para o interior. 
É muito importante que isso aconteça 
de forma ativa nos municípios, que seja 
chamada atenção, que seja relembrado 
o tempo todo, que as políticas 
municipais têm que ser para todos.

palavra
Paula Nazareth
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Investir na capacitação do corpo 
docente, que conta com cem profes-
sores, a maioria servidores do próprio 
Tribunal de Contas, foi um dos des-
taques entre as prioridades da Escola 
de Contas e Gestão (ECG) ao longo 
de 2013. Entre os avanços, destacam-
-se o uso intensivo das ferramentas 
de trabalho da área de pedagogia na 
capacitação e aperfeiçoamento dos 
professores, do material didático e a 
própria grade de cursos da instituição. 
Os esforços, destaca a diretora-geral 
da ECG, Paula Alexandra Nazareth, 
têm como objetivo o aprimoramen-
to da qualidade dos cursos oferecidos 
aos clientes da instituição: servidores 
municipais do interior fluminense, do 
estado e do próprio TCE-RJ, público 
que vem aumentando ano após ano.

“Estamos revisando nosso projeto 

pedagógico, buscando o fortalecimen-
to da escola”, ressalta Paula Nazareth, 
informando que um sistema de auto-
avaliação está sendo definido, com a 
criação de indicadores, para medir o 
nível de satisfação e de atendimento 
das expectativas dos alunos.

Além das aulas tradicionais, que 
capacitaram milhares de servidores até 
dezembro, incluindo 1.540 concluintes 
da Escola Itinerante, a ECG realizou 
mais oficinas. “Avaliamos que para os 
servidores da Casa, com excelente for-
mação acadêmica, o ‘aprender fazendo’ 
é o melhor caminho por oferecer uma 
resposta rápida às necessidades especí-
ficas dos setores. E as oficinas são pila-
res de capacitação interna. Foram 20 te-
mas, com 39 turmas e 686 servidores”, 
lista o coordenador-geral de Capacita-
ção da ECG, João Paulo Lourenço. 

Milhares de servidores foram capacitados nos cursos oferecidos pela ECG durante 2013
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ

Sandra Maciel de Almeida é doutora e mestre em 
Educação pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Desde fevereiro de 2012 ela atua 
como assessora-chefe da Assessoria Pedagógica 
da ECG, área responsável por desenvolver 
as atividades pedagógicas e de planejamento 
didático incorporadas nas atividades de formação 
e capacitação desenvolvidas pela Escola.

O que é o Projeto Incluir? 
É uma ação educativa da 

ECG que busca promover a 
transformação das relações 
nas instituições por meio da 
participação cidadã. O proje-
to foi iniciado quando detec-
tamos uma demanda silen-
ciosa de servidores públicos 
do TCE-RJ, do estado e dos 
municípios do Rio de Janei-
ro, com algum tipo de defici-
ência, que não participavam 
das atividades de capacitação 
por necessitar de algum tipo 
de adaptação. 

Quais são as principais pro-
vidências para a efetiva im-
plantação do projeto? 

A ECG tem orienta-
do suas ações de formação 
e capacitação pelo Projeto 
Incluir, com a adequação de 

toda linha pedagógica; a sen-
sibilização do corpo docente 
e de servidores da Escola, 
por meio de cursos, oficinas 
e palestras; adaptação do 
conteúdo programático e 
material didático dos cursos. 

Como será a prática do 
Projeto Incluir nos cursos 
da Escola Itinerante a par-
tir de 2014?

Estamos reformulan-
do os programas dos nos-
sos cursos itinerantes, pois 
acreditamos que o público 
atendido está aberto a re-
fletir sobre sua atuação 
como servidor público e a 
incorporar em sua prática 
profissional, como formu-
lador e executor de políti-
cas públicas, a centralida-
de do cidadão. 

bate-papo

Incluir: capacitação  
para todos

Sandra Maciel de Almeida

Docentes valorizados
A ECG comemora mais 

um feito. O Conselho Su-
perior do TCE-RJ aprovou 
resolução regulamentando a 
gratificação dos docentes que 
são servidores da Casa, o que 
vai garantir agilidade. Até en-
tão, o pagamento dos docentes 
do Tribunal era feito através 
de decisões administrativas 
em processos. Outra boa no-
tícia é que o valor da grati-
ficação, que estava congelado 

desde 2007, será atualizado. 
E a diretora-geral da ECG, 
Paula Alexandra Nazareth, 
anuncia uma novidade: o pa-
gamento será diferenciado 
de acordo com a titulação 
do professor e a natureza do 
curso, se é de capacitação ou 
pós-graduação. Diante dos 
novos desafios para 2014, a 
Escola de Contas e Gestão 
realizou um recadastramento 
dos dados dos docentes. 

Educação à distância
Os planos estão feitos. A ECG oferecerá cursos à distância 

a partir de 2014. Os servidores que vão trabalhar diretamente 
com a novidade estão sendo capacitados e já há um professor 
trabalhando no projeto piloto, preparando o material do pri-
meiro curso a ser oferecido on-line. A futura sede da Escola 
no Centro do Rio, vizinha ao TCE-RJ, abrigará uma sala es-
pecial para a gravação das videoaulas e realização de video-
conferências. O objetivo é atender à demanda crescente pelos 
cursos oferecidos pela instituição. Os servidores de municípios 
distantes da capital enfrentam dificuldades para participar das 
aulas presenciais. 

Comemorando resultados
O número de servidores capacitados pela ECG em 2013 

ultrapassou as expectativas. Estatísticas apontam uma evolução 
de 38% no total de alunos concluintes comparando um interva-
lo de três anos. Em 2011, a escola certificou 6.607 alunos. Em 
2012, foram 7.630 e, em 2013, 9.125 alunos, englobando todos 
os cursos, oficinas e outras atividades de capacitação, como se-
minários, congressos, encontros e atividades externas. Foram 
4.781 alunos concluintes dos municípios jurisdicionados; 2.034 
servidores dos órgãos estaduais; 2.003 servidores do próprio 
Tribunal de Contas e 307 concluintes de diversos órgãos não 
ligados ao TCE-RJ. 
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Os números são claros: em 2013 o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro bateu recordes. 

Ao longo do ano foram proferidas quase 230 mil decisões plenárias e economizados R$ 3,8 

bilhões somente com adequações e revogações de editais. A produtividade cresceu, mas, como 

destaca o presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior, “com qualidade”. Em entrevista, o líder da 

Corte de Contas faz um balanço do primeiro ano de seu segundo mandato, anuncia novidades 

para 2014 e agradece aos colaboradores. “Estou muito feliz. Agradeço a todo o corpo funcional, 

aos conselheiros, ao Ministério Público Especial, à Procuradoria-Geral, porque se nós todos não 

estivéssemos juntos, não teríamos conseguido os avanços que conquistamos”.

Produtividade e qualidade

Como o senhor avalia o ano de 2013, o 
primeiro ano de seu segundo mandato?

O balanço é muito positivo. Nós con-
seguimos cumprir muito daquilo que pla-
nejamos. A começar pela decisão de nos 
aproximarmos mais da sociedade e dos 
jurisdicionados. Tivemos também um 
avanço significativo com relação à nos-
sa atividade-fim, a fiscalização. Demos 
saltos de qualidade, principalmente, e de 
quantidade. Fizemos o concurso público 
após um vácuo de 14 anos, e a entrada de 
110 novos funcionários deu outra dimen-
são, outro movimento interno. Foi um 
gás novo e uma sacudida. Estamos traba-
lhando com gestão de pessoas com capa-
cidade. O resultado de todas essas ações 
foi um salto muito grande de qualidade. 
Realmente foi um ano muito produtivo e, 
se Deus quiser, 2014 será mais.

 A qualificação se refletiu na produtivida-
de também, não?

Sim. Tivemos ainda as auditorias 
especiais, os Temas de Maior Signifi-
cância (TMS). Estamos fiscalizando 
todo o sistema de transportes do estado. 
Concluímos a fiscalização das barcas e 
do teleférico do Alemão. Estamos em 
fase de conclusão das do metrô, trem e 

ônibus. Em 2011, nós realizamos 218 
auditorias. Em 2012, foram 275 audito-
rias, e até o terceiro trimestre de 2013, 
560. Estamos com auditorias compar-
tilhadas com o Tribunal de Contas da 
União (TCU) na área de Educação e 
vamos fazer na área da Saúde.

A capacitação dos servidores foi impor-
tante nesse processo?

Sim. Nosso curso de capacitação da 
Escola de Contas e Gestão é modelo para 
o País. E a partir de 2014 vamos oferecer 
cursos à distância. Isso é um grande avan-
ço. Já adquirimos os equipamentos. Foram 
mais de oito mil capacitados em 2013. 

O TCE adotou algum modelo novo de 
auditoria?

Houve uma mudança de procedi-
mentos. Hoje as auditorias são com-
partilhadas entre todo o Tribunal. Os 
nossos auditores, quando vão às ruas, ali-
mentam o banco de dados de onde quer 
que estejam. O auditor não sai mais às 
escuras. Parte com informação prévia.

Todo esse esforço resulta em melhor trato 
do dinheiro público?

Não tenha dúvida. Em 2013, só em 

adequações e revogações que o TCE 
determinou que os jurisdicionados fi-
zessem em seus editais, foram R$ 3,8 
bilhões de economia. É o serviço que o 
TCE presta à sociedade.

 O número de processos aumentou?
Em 2013 tivemos 140.683 processos 

relatados em Plenário, com 229.996 de-
cisões plenárias. É um trabalho grande, 
uma produtividade muito grande, com a 
ajuda inestimável do corpo funcional e 
também dos senhores conselheiros, que 
contribuíram muito para esses números.

Houve avanço na cobrança da imputação 
de débitos e de multas?

O Tribunal tem seus limites. 
Quando multamos, quando imputamos 
um débito, a cobrança é da Fazenda es-
tadual ou municipal, conforme o caso. 
Mas isso sempre ficava parado nesses 
setores. O TCE agora determina aos 
procuradores da Dívida Ativa que re-
metam para o Tribunal a certidão de 
inscrição na Dívida Ativa, tanto das 
multas quanto dos débitos imputados. 
Assim, o recebimento aumentou consi-
deravelmente. Os cofres públicos estão 
sendo ressarcidos.

JoNas lopes de carvalho JuNior
PResIdente  do tCe-RJ
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A aposta na informatização vem ajudando?
No final de 2012 eu disse que 2013 

seria dedicado à tecnologia da informa-
ção e os resultados são fantásticos. Por 
exemplo, 60% dos processos que trami-
tam aqui são da área de pessoal, aposen-
tadorias, reformas, transferência para re-
serva. E a partir de março de 2014, esses 
procedimentos só poderão dar entrada 
no TCE por meio eletrônico. Isso per-
mitirá uma agilidade muito grande. Nós 
implantamos, com previsão de início no 
primeiro trimestre de 2014, o Sistema 
Informatizado de Análise Processual 
(Siap). A tramitação do processo da área 
de pessoal também se dará por meio ele-
trônico. É o grande passo para o proces-
so eletrônico na sua totalidade. Partimos 
de início para a área de pessoal porque 
é o nosso grande gargalo. Outro recurso 
que conseguimos implantar foi o Siste-
ma Informatizado de Auditoria Gover-
namental (Siago), daí esta quantidade de 
auditorias. Do campo já se mandam as 
informações para a sede. Isso deu uma 
agilidade muito grande aos processos de 

auditoria, que se arrastavam por muito 
tempo e geravam reclamações.

O TCE promoverá novas palestras e se-
minários em 2014?

Sim. Faremos seminários impor-
tantes em 2014, e o primeiro deles será 
‘O Papel dos Tribunais de Contas no 
processo eleitoral’. Também trataremos 
do Regime Diferenciado de Contrata-
ções e dos Regimes Próprios de Previ-
dência – um gargalo para as prefeituras 
do interior, praticamente todos falidos. 

 O TCE está mais aberto à sociedade?
O cliente é a sociedade, nós traba-

lhamos para ela. Então, começamos a 
dar os primeiros passos. Primeiro nos 
apresentando para a sociedade, dizendo 
a ela o que a gente podia fazer; segun-
do, mostrando o que fazemos. Costumo 
dizer que o cidadão, lá na ponta, no seu 
município, é um grande fiscal do Tribu-
nal. É ele quem vê a razão de a rua não 
estar calçada, de o hospital estar sem mé-
dico. Enfim, esse canal que criamos com 

a sociedade, através do nosso site, vamos 
avançar agora com a implantação defini-
tiva da Ouvidoria, pois a gente não sabe 
tudo, não vê tudo. Nosso banco de dados 
é formado por denúncias da imprensa e 
do cidadão. O número de denúncias au-
mentou. O Poder Legislativo também 
está cumprindo seu papel de nos cobrar, 
de nos denunciar irregularidades, de nos 
oferecer representações.

Então, o Tribunal está mais próximo 
do cidadão?

O Tribunal hoje é outro, é conhe-
cido. As pessoas sabem o que a gente 
faz, o que a gente pode fazer, o que a 
gente vai fazer. Hoje o cidadão sabe 
exatamente para que serve o TCE, que 
andou um pouco recluso. Hoje somos 
um órgão totalmente aberto, estamos 
escancarados no site, abertos à socie-
dade. Nossas decisões são públicas, as 
sessões são públicas. Termina a sessão 
e poucas horas depois as decisões estão 
na internet. Mesmo antes da Lei de 
Acesso à Informação, por decisão nos-
sa, tudo o que fazemos está no site. A 
execução do orçamento do TCE está 
lá desde 2011.

E a Corregedoria?
As pessoas falam muito, e com uma 

parcela de razão, sobre o processo de 
escolha de conselheiro. Agora, além da 
Corregedoria, que não tínhamos, acaba 

Verificamos o caos 
em vários municípios, 
na mudança de um 
mandato para outro, 
e isso se reflete, 
infelizmente,  
em pareceres  
prévios contrários”

“
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eNtrevista

de ser sancionada pelo governador a lei 
que cria o cargo de auditor-substituto de 
conselheiro. Em 2014 faremos concurso 
para preenchimento de auditores substi-
tutos de conselheiros e um deles passará 
a integrar a Corte como conselheiro. E aí 
nos adequamos cem por cento à Consti-
tuição Estadual e à Constituição Fede-
ral. Temos a carreira de auditor, o MP 
Especial, a Corregedoria e a Ouvidoria. 
Enfim, entramos nos trilhos.

O ano de 2014 também será marcado pela 
ampliação do Tribunal. Era necessária?

Nosso prédio está esgotado, não há 
mais espaço. O governador (Sérgio Ca-
bral) foi sensível e desapropriou (embora 
o pagamento tenha sido feito com recur-
sos do nosso orçamento) o prédio onde 
funcionou a Faculdade Suesc. Estamos 
terminando a obra para receber os con-
selheiros, o MPE, a Procuradoria-Geral, 
e a nossa biblioteca, que se chamará, por 
decisão dos conselheiros, Sergio Cavalie-
ri Filho. A atual sede ficará para o corpo 
funcional, que vai trabalhar de forma in-
tegrada. E estamos em fase de conclusão 
da sede da ECG, na Rua da Constituição, 
onde também funcionará a Ouvidoria.

Em 2014 teremos eleições. O olhar do 
Tribunal será redobrado?

Vamos fazer seminário, trabalhar 
junto dos jurisdicionados, mas com ab-
soluta tranquilidade. Seguiremos a lei. 
Quem teve as contas julgadas irregula-
res, com decisão transitada em julgado, 
temos que enviar esses nomes para o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que 
é quem dá a palavra final sobre inelegibi-
lidade. É um dever constitucional. Tem 
esse dever na Constituição, na Lei Elei-
toral e na Lei da Ficha Limpa.

E para os servidores, o que reserva 2014?
Tenho carinho muito grande pelo 

nosso corpo funcional. Nós persegui-
mos incessantemente a concessão de 
benefícios. Uma conquista recente foi 
o auxílio-transporte. Em 2014, tenho o 
compromisso com as entidades de classe 

de trabalharmos no plano de cargos e sa-
lários dos funcionários. Vamos trabalhar 
já no primeiro trimestre.

O intercâmbio com as demais Cortes de 
Contas continuará?

O Tribunal estava um pouco ausente 
do sistema nacional de controle externo e 
nós nos reinserimos fortemente. Sediamos 
eventos nacionais, participamos de outros 
em diferentes tribunais. Há um intercâm-
bio no sistema nacional de controle exter-
no, com TCU, com os tribunais estaduais e 
os municipais, com a Controladoria-Geral 
da União (CGU). É um sistema de con-
trole colaborativo. O importante é que a 
sociedade esteja bem representada no con-
trole dos recursos públicos.

Em 2013 ocorreram mais rejeições de 
contas. O que aconteceu?

O último ano de mandato é um 
ano muito mais difícil. As exigências 
da Lei de Responsabilidade Fiscal são 
maiores. É quando se verifica toda a 
execução dos quatro anos, a responsabi-
lidade fiscal que o gestor teve ao longo 
de quatro anos. A lei tem mecanismos 
de alerta durante o curso do mandato 
para que chegue no último ano e tudo 
seja cobrado e comprovado. Verifica-
mos o caos em vários municípios, na 
mudança de um mandato para outro, 
e isso se reflete, infelizmente, em pa-
receres prévios contrários às contas da-
queles gestores que não foram bem no 
último ano de mandato.

Isso serve de alerta para os novos gestores?
Exatamente. Eu costumo dar o 

exemplo de que o gestor público tem 
que ser como uma boa dona de casa: 
não pode gastar mais do que recebe. A 
Constituição Federal diz, por exemplo, 
que o gestor tem que aplicar no mínimo 
25% de suas receitas correntes líquidas 
com Educação. Gente, 25% é o mínimo. 
Para a Saúde, são 15%. E até conclamo 
os gestores: vamos dobrar isso. O povo 
merece, precisa. É para isso que os se-
nhores foram eleitos.

Hoje somos um órgão 
totalmente aberto. 
Nossas decisões são 
públicas, as sessões 
são públicas”

“
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biblioteca

Portas abertas  
ao conhecimento

om as portas sempre aber-
tas àqueles que buscam o 
conhecimento, a Bibliote-

ca do Tribunal de Contas do Estado 
vai ganhar sede e nome novos. Hoje 
instalado em 300 metros quadrados 
do Palácio Ministro Luiz Gama Fi-
lho, o rico acervo que registra a his-
tória das contas públicas do Rio de 
Janeiro ganhará, no novo edifício do 
TCE-RJ, área de 700 metros qua-
drados e o nome, aprovado por todos 
conselheiros, do procurador-geral 
Sergio Cavalieri Filho. 

A casa nova vai abrigar, inicial-
mente, quase seis mil títulos, além 
de obras em DVDs, CDs, mono-
grafias, teses e periódicos disponí-
veis aos servidores do Tribunal de 
Contas, alunos da Escola de Contas 
e Gestão (ECG) e público externo. 
Entre as estantes da biblioteca é 
possível achar a obra completa de 
Rui Barbosa, conhecido como pa-
trono dos Tribunais de Contas, e até 
um exemplar, de tamanho impen-
sável para os dias atuais, do Projeto 
de Lei Orçamentária do Estado da 

Guanabara para o ano de 1965.
Situada atualmente no 11º an-

dar do Palácio Ministro Luiz Gama 
Filho, e com um posto avançado na 
sede da ECG, em Niterói, a bi-
blioteca foi criada oficialmente em 
1975, mas, informa o coordenador-
-geral de documentação da ECG, 
Paulo Peçanha, registros dos anos 
1950, como carimbos, dão conta da 
formação, já à época, do acervo para 
os estudiosos das contas públicas 
ou interessados na história admi-
nistrativa do Rio de Janeiro.

De acordo com Paulo Peçanha, 
a transferência da sede da bibliote-
ca foi avaliada por uma comissão 
especial. “A comissão fez o estudo e 
elaborou uma proposta de reestru-
turação da biblioteca. A ideia é mo-
dernizá-la, com salas multimídias, 
salas de estudo, café, facilitar acesso 
ao acervo digital”, enumera o coor-
denador-geral de documentação. 
“Queremos transformar a biblioteca 
num centro de convivência especial 
para os servidores do Tribunal. Uma 
segunda casa para todos”, adianta.

C

por deNtro do tce

Com 65 centímetros 
de largura e 45  de 
altura, o exemplar 
da Lei Orçamentária 
do Estado da 
Guanabara de 
1965 é uma das 
raridades da 
biblioteca. O acervo 
vai ganhar modernas 
instalações em  
2014, no novo  
prédio do TCE
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momeNto cultural

4 elementos
ogo, terra, água 
e ar acenderam 
lembranças, 

despertaram paixões, 
motivaram talentos. E o 
resultado do IV Concurso 
Fotográfico do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ), que teve 
como tema os quatro  
elementos da natureza, correu  
o mundo através das lentes  
dos participantes, em  
acirrada disputa entre  
belíssimas imagens.

Inspirado pelo vulcão 
Osorno, no Chile, Marcelo Pires 
de Pinho classificou sua foto 
em primeiro lugar, na avaliação 
do júri técnico. Promovido 
pelo Momento Cultural e pela 
Associação de Servidores do 
TCE-RJ (Astcerj), o concurso 
premiou com tablets, smartphone 
e câmera fotográfica cinco fotos, 
duas delas através de votação 
popular, em inédito empate. As 
imagens melhor classificadas 
ilustram o calendário de 2014 
do Tribunal. 

F
1º lugar - Júri Técnico
Título: Osorno
Autor: Marcelo Pires de Pinho, coordenador-
geral da Coordenadoria Municipal de 
Auditoria Governamental (CMG)
“Foi a primeira vez que participei do 
concurso. Eu estava na cidade de Frutillar, 
no Chile, com minha família, em 2009. O 
dia estava lindo, perfeito para fazer a foto 
do vulcão, da beira do deque do lago local. 
Foi o momento certo. Não esperava ganhar, 
mas estou muito feliz com a premiação 
conquistada com a imagem.”
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Júri Técnico
Débora 70 
Fotógrafa 
profissional há 
mais de 20 anos, 
é documentarista 
e produtora. 
Empreendedora, é 
sócia-gerente na 
empresa Foto in 
Cena Produções. 

Luiz Morier 
Fotojornalista há 36 
anos, 25 dos quais 
dedicados ao Jornal 
do Brasil.Vencedor 
de dois prêmios 
Esso de Fotografia. 
É fotógrafo da 
secretaria estadual 
do Ambiente.

Marcos Pinto 
Fotojornalista 
há 27 anos. Foi 
editor-adjunto 
de fotografia de 
O Globo. Cobriu 
Olimpíadas e é autor 
de fotos de guias  
e livros de cultura  
e gastronomia.

3º lugar - Júri Técnico
Título: Lágrimas de fogo
Autor: Rosangela Lins Tozzi, assistente da 
Coordenadoria de Comunicação Social, 
Imprensa e Editoração (CCS)
“Foi divertido fazer a foto. Eu atirava o papel 
para o alto e ia fotografando, tentando achar 
o foco. Quase coloquei fogo no prédio. Joguei 
tinta como se fosse sangue e apaguei parte da 
assinatura. Era um escrito de adolescente.” 

2º lugar - Júri Técnico
Título: Escultura de verão
Autor: José Jorge da Silva Franco, 
assistente da Subsecretaria de 
Auditoria e Controle de Obras e 
Serviços de Engenharia (SSO)
“Viajei para El Calafate, na Argentina, 
em fevereiro de 2013. A viagem 
gerou tantas imagens lindas que até 
os colegas de trabalho ajudaram a 
escolher uma. Gostei de expor a foto, 
mas saber que a imagem vai fazer parte 
do calendário é melhor ainda.”
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momeNto cultural

O musical ‘Abba’ é uma das 
atrações do Momento Cultural 
para 2014. Sucesso de público 
e crítica, as músicas do grupo 
sueco embalaram jovens do 
mundo inteiro nas décadas de 
1970 e 1980. O saxofonista 
Leo Gandelman (foto) é outra 
estrela da programação. “As 
rodas filosóficas, onde discutimos 
assuntos da atualidade com base 
nos pensamentos dos grandes 
filósofos, foram um sucesso e 
terão continuidade”, adianta a 
curadora do projeto, Monica 
Chateaubriand. Um dos debates 
acontecerá na semana do Dia 
Internacional da Mulher (8/3), 
com a participação do psicanalista 
Manoel Thomaz. O evento será 
em parceria com a Associação 
dos Servidores do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (Astcerj). E o concurso 
fotográfico, que premia as 
melhores fotos de servidores e 
associados da Astcerj, terá nova 
edição. “O Momento Cultural 
atende o público externo e o 
interno com suas várias atrações”, 
ressalta Monica Chateaubriand.

Música, debates e 
filosofia em 2014

1º Lugar - Júri Popular
Título: Flutuosidade
Autora: Simone de Abreu Guerra, mulher do servidor Rogério da Silva, da 1ª 
Coordenadoria de Controle Municipal (1ª CCM)
“Minha mulher e eu ficamos surpresos e contentes com a escolha. A imagem foi 
feita em Rio das Ostras, que tem praias lindas. Em 2012, a Simone classificou 
uma foto entre as 12 melhores, mas neste concurso a concorrência foi maior, as 
fotos estavam lindas.”

1º Lugar - Júri Popular
Título: Foice
Autora: Letícia Pinho Vinhas, analista de controle externo 
da área organizacional do Núcleo Estratégico da Secretaria-
Geral de Planejamento (SGP)
“Tem um senhor que quando passa na minha rua, em Niterói, toca 
o hino do Clube de Regatas do Flamengo no amolador. E sempre 
achei bonito o foguinho que se forma durante a amolação de 
alguns objetos. É uma cena cotidiana, mas encantadora.”
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De área alagada no Brasil Colônia a parque mais importante do Centro do Rio de Janeiro no século XXI. Palco de festas históricas, 
como a aclamação de D. João VI em fevereiro de 1818, o Campo de Santana, na Praça da República, teve sua construção iniciada 
em 1873 com projeto do paisagista e botânico francês Auguste François Marie Glaziou e do engenheiro Francisco José Fialho. 
Passados 140 anos, a área segue encantando a todos que por ali circulam, com seus jardins de figueiras e baobás seculares, lagos  
e as belas estátuas de Gustave Frederic Michel e Jean Paul Gasg, que formam o conjunto das Quatro Estações. 
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escola 
itinerante
o tce-rj  levando 

capacitação 
aos municípios 

jurisdicionados
acesse o site 
da escola 
de contas 
e gestão e 
veja nossa 
programação

www.ecg.tce.rj.gov.br
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