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acordo entre o tce-rj, o ministério do planejamento 
e a cgu tornará mais efetiva a fiscalização do 
cumprimento da lei da transparência nos municípios

segunda edição do projeto contando com o tce-rj 
premia trabalhos de estudantes sobre fiscalização 
dos gastos públicos e preservação do patrimônio 

plano estratégico 2016-2019 aproxima tribunal dos  
cidadãos, estimula ações de transparência, controle  

social e fiscalização dos gastos públicos

a serviço da sociedade
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Arborização em debate 
replaNtio

Engajado na preservação e defesa 
do meio ambiente, o TCE-RJ promoveu, 
através da Escola de Contas e Gestão 
(ECG), uma oficina para discutir o 
Plano Diretor de Arborização Urbana 
da Cidade do Rio de Janeiro (PDAU 
Rio). O encontro aconteceu no final de 
novembro e contou com a participação de 
servidores de diferentes órgãos públicos 
e representantes da sociedade civil.  Foram discutidos os problemas da arborização da 
cidade, o trabalho das concessionárias e órgãos que afetam diretamente as árvores, 
além de medidas para preservação dos espaços verdes.

Diretorias da Atricon e do IRB são reeleitas

Leitura e conversas com autores

eleições

biblioteca

O presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, foi reeleito, 
em dezembro, segundo secretário 
do Instituto Rui Barbosa (IRB) para o 
biênio 2016/2017. A votação aconteceu 
na assembleia geral do IRB no XXVIII 
Congresso dos Tribunais de Contas 
do Brasil, realizado em Recife (PE). 
A eleição contou com a presença de 
representantes de todos os Tribunais de 

Contas do País e a diretoria foi escolhida 
em chapa única. O conselheiro 
Sebastião Helvécio, presidente do  
TCE-MG, segue à frente do Instituto. 
Também durante o congresso, o 
presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, 
foi escolhido, em assembleia da 
Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), para 
seguir conduzindo a entidade.

A Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, no andar térreo do edifício-sede do TCE-RJ, na 
Praça da República 50, oferece ao público mais do que seu rico acervo. Além dos cerca 
de 10 mil volumes sobre temas diferenciados e do espaço multiuso, os frequentadores 
também podem participar de conversas com escritores, através do Projeto Encontro 
com o Autor, que seguirá por 2016. Confortável, moderna e dotada de tecnologia, a 
biblioteca, de 700 metros quadrados, conta com salão de leitura, baias individuais de 
estudo e salas para trabalhos em grupo. Outra facilidade são os pontos para conexão 
com a internet e a disponibilidade de notebooks. A biblioteca funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h. 
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editorial

Futuro 
planejado

JoNas lopes de carvalho JuNior
PResIDente Do tCe-RJ

O ano de 2015 foi, sem dúvida, marcante na história 
do Tribunal. Um tempo de inovações, de término de 
grandes projetos, seguimento de outros, mas, sobretudo, de 
reconhecimento ao nosso trabalho, dedicação e empenho 
no controle da coisa pública. Encheram-nos de orgulho a 
Declaração de Garantia de Qualidade, conferida pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
assim como a certificação de adesão ao Programa Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P) do Ministério do 
Meio Ambiente, e o Prêmio Qualidade Rio, concedido à nossa 
Escola de Contas e Gestão (ECG). São conquistas que nos 
incentivam ainda mais em nossa missão, no caminhar constante 
e firme em busca da excelência.

Em 2016, o mote do TCE-RJ será a governança, a 
qualidade do gasto público e o combate à corrupção. E o 
município que não tiver cumprido a Lei da Transparência vai 
acabar perdendo recursos de transferências. Essa nova forma 
de fiscalizar resulta de nossa aproximação com outros órgãos 
públicos e de controle. Em dezembro, aderimos ao acordo de 
cooperação celebrado entre a Controladoria-Geral da União, 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
Atricon e o Instituto Rui Barbosa com esse objetivo. Não nos 
basta avaliar a legalidade, a legitimidade, a economicidade 
do gasto público. É preciso saber se os recursos estão sendo 
bem empregados.

Para nós, o futuro começou ainda em 2015, quando 
iniciamos a construção do instrumento que irá nos conduzir 
pelos próximos quatro anos: o Plano Estratégico 2016-2019. 
Um conjunto de ações de máxima importância a esta Casa, 
mas, principalmente, para aqueles que merecem nossos maiores 
esforços: os cidadãos. A sociedade é a grande parceira que 

queremos ao nosso lado. E vamos até ela! Neste sentido, as 
ações planejadas visam à transparência, ao controle social, à 
aproximação do Tribunal com o cidadão e à fiscalização dos 
gastos públicos. 

Teremos a Ouvidoria Itinerante, que percorrerá o estado 
para ouvir a população, e vamos abrir nossas portas aos 
alunos e professores da rede pública para visitas guiadas – 
uma demanda surgida através do projeto ‘Contando com 
o TCE-RJ’, que em sua segunda edição alcançou 20 mil 
estudantes de escolas estaduais e revelou jovens talentos 
criativos e conscientes. Estas e outras iniciativas nos levarão 
ao encontro dos contribuintes e dos jurisdicionados.

Na área do Controle Externo, nossa atividade-fim, temos 
a meta, por mim perseguida desde que assumi pela primeira 
vez a Presidência, em 2011, de implantar o processo eletrônico, 
transformando o TCE-RJ num Tribunal 100% digital, o que 
é esperado para o fim de 2016 – neste início de ano já temos 
60% das naturezas de processos tramitando de forma eletrônica. 
As inovações tecnológicas vão permitir o uso de ferramentas 
e métodos voltados para a produtividade e a celeridade na 
fiscalização da gestão pública, como o projeto do banco 
de dados que possibilitará o controle contínuo dos atos da 
administração pública.

Com ações bem planejadas chegaremos a um ponto 
fundamental para que o estado e os municípios jurisdicionados 
superem situações de dificuldade, como o atual momento 
econômico. Para isso já estamos colocando em prática as 
iniciativas propostas no plano estratégico. E contamos com 
nossos aliados de primeira hora nessa missão: os servidores, 
também contemplados no projeto, como mostra esta edição  
da TCE-RJ NOTÍCIA. 
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 TCE-RJ tem que ir aonde o 
povo está. É com esse espírito 
que a Corte de Contas vai tirar 

do papel o projeto Ouvidoria Itinerante, 
um serviço de atendimento móvel que 
percorrerá os municípios do estado para 
dar voz à população. Com o novo canal 
de comunicação, os cidadãos fluminenses 
poderão avaliar a qualidade dos serviços 
públicos prestados, fazer críticas, recla-
mações, sugestões e elogios. A iniciativa 
é uma das novidades do Plano Estratégi-
co do TCE-RJ, documento que reúne os 
principais projetos e atividades da Casa 
para os anos de 2016 a 2019. 

 Para tirar o projeto do papel, o pri-
meiro passo será mapear todas as prefeitu-
ras e câmaras municipais que disponibili-
zam canais abertos de comunicação com a 
sociedade. Os dados coletados servirão de 

base para que a equipe de Ouvidoria de-
fina quais cidades receberão atendimento 
inicial. “Criamos, em 2013, a Ouvidoria do 
Tribunal, dentro de uma concepção moder-
na, e agora precisamos avançar. Temos que 
olhar para frente, e isso vai ocorrer em todos 
os setores da Casa”, garante o presidente do 
TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior. 

 Em sintonia com o pensamento 
da Presidência, o conselheiro-ouvidor 
e vice-presidente do TCE-RJ, Aloysio 
Neves, destaca o salto de qualidade no 
atendimento ao cidadão com a inaugu-
ração das novas instalações da Ouvido-
ria que, desde agosto de 2015, funciona 
no primeiro andar do prédio da Escola 
de Contas e Gestão (ECG), na Rua da 
Constituição, no Centro do Rio.  “O ci-
dadão conta agora com ampla estrutura 
de apoio que lhe permite a concretiza-
ção de um importante papel na melhoria 
das ações relacionadas à gestão pública, 
seja por intermédio da comunicação de 
possíveis irregularidades, fornecimento 
ou solicitação de informações e formu-
lação de consultas, seja apresentando 

elogios, críticas ou sugestões”, detalha 
Aloysio Neves.

 A aproximação do TCE-RJ com 
a sociedade está entre os pontos-chaves 
do novo plano estratégico, que buscará 
reforçar a imagem da instituição como 
órgão fiscalizador dos recursos públicos, 
ampliando a transparência e estimulando 
a participação dos cidadãos e o controle 
social. Para garantir que esse objetivo seja 
atingido, a Coordenadoria de Comunica-
ção Social, Imprensa e Editoração (CCS) 
vai tocar projetos inovadores como o TCE 
de Portas Abertas, que levará alunos e 
professores da rede pública a conhecer, 
em visita guiada, as atividades, a estrutura 
e o funcionamento do órgão de Controle 
Externo. Também estão previstos o lança-
mento do Prêmio TCE-RJ de Jornalismo 
e uma exposição permanente sobre a Cor-
te de Contas fluminense. Paralelamente a 
essas ações, uma pesquisa de opinião pú-
blica já foi encomendada para saber como 
a instituição é vista pela sociedade, trazen-
do diagnóstico inédito sobre a imagem da 
Corte de Contas no território fluminense. 

capa

O

Ao encontro do cidadão
ouvidoria itinerante, visitas guiadas, adoção de banco de 
talentos e extinção de processos em papel são alguns dos projetos 
do novo plano estratégico do tce-rj para ampliar o controle 
social, a transparência e a fiscalização dos gastos públicos

PLANO
ESTRATÉGICO

2016-2019
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 A área de Controle Externo, conside-
rada o coração do Tribunal, também pas-
sará por fase de modernização no quadriê-
nio, com vistas a assegurar maior eficiência 
à fiscalização dos gastos públicos. No topo 
das metas traçadas está a extinção da tra-
mitação de processos em papel, verdadeira 
revolução digital (leia mais na página 8). 
O setor deverá ganhar ainda o reforço de 
novos analistas de Controle Externo que 
serão contratados em concurso público a 
ser realizado, provavelmente, em 2016. 

 A política de valorização dos servi-
dores também não foi esquecida e está nos 
planos da Secretaria-Geral de Adminis-
tração (SGA) para o quadriênio seguinte. 
Estão programadas ações de aprimora-
mento da qualidade de vida no trabalho, 
de consolidação da gestão de pessoas por 
competências e a adoção do banco de ta-
lentos. “Atuamos para melhorar, cada vez 
mais, a prestação dos nossos serviços, no 
intuito de dar suporte ao Controle Exter-

no na realização da sua missão institucio-
nal. Os servidores representam o maior 
patrimônio do Tribunal”, afirma o titular 
da SGA, Marcelo Alves Martins Pinheiro. 

 Nas outras duas secretarias do Tri-
bunal, o ritmo seguirá forte e programas 
originais serão colocados em prática. Na 
Secretaria-Geral de Planejamento (SGP), 
haverá, por exemplo, ações de fomento à 
cultura de planejamento e de qualidade na 
gestão pública e a criação de indicadores 
de desempenho, de resultado e de quali-
dade da instituição por setor. A área socio-
ambiental do TCE-RJ também ganhará 
novas atividades, como práticas de ge-
renciamento de resíduos sólidos, formu-
lação de sistema de energia e água e plano 
de educação socioambiental. Já na Secreta-
ria-Geral das Sessões (SSE), será lançado 
um programa de modernização com vistas 
ao mapeamento e redesenho de processos 
internos e à melhoria contínua de técnicas 
e ferramentas de trabalho do setor. 

Ao encontro do cidadão
“Precisamos avançar. 
Temos que olhar para 
frente, e isso vai 
ocorrer em todos os 
setores da Casa” 
Jonas Lopes de CarvaLho Junior

presidente do tCe-rJ

“O cidadão conta agora 
com ampla estrutura 
de apoio que lhe 
permite melhorar a 
gestão pública”  
aLoysio neves

viCe-presidente do tCe-rJ

Fortalecer a imagem 
do Tribunal como 

instituição essencial  
à fiscalização e 

gestão dos recursos 
públicos, ampliando 

a transparência e 
estimulando o  
controle social.

Fiscalizar e orientar a 
Administração Pública 
fluminense, na gestão 

responsável dos 
recursos públicos,  

em benefício  
da sociedade.

MISSÃO
PARA QUE EXISTIMOS?

VISÃO
PARA ONDE VAMOS?

TC
E 

N
O

TÍ
CI

A 
85

7



Atento à demanda da população 
por eficiência, eficácia e qualidade nos 
serviços e gastos públicos, o Tribunal de 
Contas do Estado vai implantar método 
inovador para alcançar produtividade e 
celeridade na fiscalização da gestão pú-
blica. Por meio da criação de banco de 
dados virtual, analistas e técnicos da 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
(SGE) passarão a fazer controle contí-
nuo dos atos da administração pública, o 
que vai possibilitar o acompanhamento 
preventivo e sistemático das despesas do 
estado e dos 91 municípios jurisdicio-
nados. “Ao invés de analisar o proces-
so em papel, vamos dar mais ênfase às 
auditorias, aumentando a celeridade do 
controle”, informa o secretário-geral de 
Controle Externo do TCE-RJ, Carlos 
Roberto de Freitas Leal.

Em conjunto com o novo método, 
será lançada a ferramenta de Controle 
Sistêmico por Maturidade dos órgãos 
públicos fluminenses. Segundo o asses-
sor da SGE Luiz Claudio Lopes de Sá, 
a inovadora metodologia que suporta a 
ferramenta permitirá ao TCE-RJ moni-
torar, ano a ano, as políticas governamen-
tais em áreas como saúde, transportes e 
educação. “Essa novidade tornará possível 
ao TCE-RJ, por exemplo, acompanhar 
anualmente como cada prefeitura aplica 
o dinheiro da merenda escolar e, como 
resultado, traçar, conjuntamente com o 
jurisdicionado, metas de desenvolvimen-
to da gestão pública”, explica. 

Processo eletrônico
Entre 2016 e 2019, a Corte de Contas 
seguirá adotando metas tecnológicas 
que contribuirão para reduzir o tem-
po de tramitação dos processos. Uma 
das mais importantes, que deverá ser 
atingida até o fim deste ano, é a de 
tornar o TCE-RJ um Tribunal 100% 
digital, com a extinção dos processos 
em papel. Para aprender a lidar com 
a modelagem de processos digitais, os 
servidores do Tribunal receberão cur-

so pioneiro de capacitação, em virtude 
das novas rotinas de trabalho que estão 
sendo criadas.   

Também estão previstos novos pro-
cedimentos de aperfeiçoamento das 
instruções processuais, que ganharão 
prazos máximos de tramitação na SGE 
e terão parte dos seus procedimentos 
automatizada, tornando mais rápida a 
identificação e correção de falhas.  

Controle Interno
Outro passo importante virá com 

a aproximação entre o TCE-RJ e as 
unidades de controle interno de órgãos 
públicos. Ações de orientação e sensi-
bilização, assim como a elaboração de 
manuais de rotinas e procedimentos de 
trabalho para as áreas de Controle In-
terno, estão entre as medidas previstas 
no plano estratégico. “Queremos, com 
esse trabalho,  aumentar a confiabilida-
de dos dados repassados pelas unidades 
de Controle Interno, em atendimento 
a parâmetros do Marco de Medição 
de Desempenho [MMD] do Programa 
Qualidade e Agilidade dos Tribunais 
de Contas [QATC] e a critérios desen-
volvidos pelo próprio TCE”, esclarece 
Luiz Claudio. 

capa

Reforço em TI

capa

Auditorias em destaque

PLANO
ESTRATÉGICO

2016-2019

Os investimentos para a área de 
Tecnologia de Informação (TI) do 
TCE-RJ serão renovados neste qua-
driênio. Segundo o titular da Diretoria-
-Geral de Informática (DGI), Fábio 
Motta Scisinio Dias, a previsão é de 
ampliação da capacidade de proces-
samento e armazenamento do parque 
computacional da instituição. “Em 
função da implantação do processo ele-
trônico, a demanda por processamento 
e armazenamento vai crescer. Ao con-
trário do papel, que tem prazo definido 
para ser incinerado, o processo eletrô-
nico poderá ser guardado por um pra-
zo mais longo e, para possibilitar este 
armazenamento, são necessários inves-
timentos”, assinala Fábio.  
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Nos próximos quatro anos, a Escola 
de Contas e Gestão (ECG) vai fortale-
cer o seu núcleo de Educação a Distân-
cia (EAD), redobrando  investimentos 
em tecnologia, mas sem abrir mão de 
atividades presenciais que, a exemplo 
de cursos, seminários e debates, serão 
aprimoradas e expandidas. “A Escola 
atuará alinhada aos objetivos do Tri-
bunal firmados neste Plano Estratégico 
e trabalhará em parceria com todos os 
setores da Casa”, conta Paula Nazareth, 
diretora-geral da ECG.

 O ambiente virtual de aprendizagem 
lidera a lista de novidades. Neste ano se-
rão 10 cursos online, quatro a mais do que 
em 2015. Pela internet, servidores terão 
a oportunidade de aprender a elaborar 
termos de referência e a utilizar o siste-
ma eletrônico para envio de informações 
sobre gastos públicos ao TCE. “Em razão 
da crise financeira, que leva a restrições 
no caixa das prefeituras, o ensino a dis-
tância se torna um meio mais atrativo, 
porque propicia redução de custos com 
diárias e viagens de servidores”, explica 

o coordenador de capacitação da ECG, 
João Paulo Lourenço.

 A instituição de ensino do TCE-
-RJ manterá em funcionamento todas 
as iniciativas que têm contribuído para o 
aperfeiçoamento da administração públi-
ca, como o Projeto Escola Itinerante, que 
leva conhecimento a servidores das cinco 
regiões do estado, assim como as aulas de 
pós-graduação. Em busca de atrair novos 
professores à ECG, foi lançado recen-

temente o primeiro edital que vai con-
ferir, nos próximos anos, oportunidades 
iguais a servidores do TCE-RJ de fazer 
parte do corpo docente. Embalada pela 
mudança definitiva da sede – de Niterói 
para a Rua da Constituição, no Centro 
do Rio de Janeiro – a ECG se preparou 
para atender um contingente maior de 
alunos, com equipamentos de última ge-
ração e estrutura adaptada para receber 
portadores de deficiência. 

O Plano Estratégico do TCE-RJ para os anos de 2016 a 
2019 foi resultado de trabalho intenso que mobilizou 35 servi-
dores de 11 setores da Casa, entre os meses de janeiro e julho de 
2015. As ações foram projetadas de forma colaborativa e leva-
ram em consideração a opinião dos participantes que definiram, 
ao longo de 22 reuniões, o objetivo de intensificar a relação do 
TCE-RJ com a sociedade e sua percepção sobre a importância 
da atuação do órgão. 

 “Foi uma ótima experiência trabalhar com uma equipe multi-
disciplinar que, além de qualificada, se mostrou motivada ao longo 
de todo esse processo”, afirmou o secretário-geral de Planejamen-
to do TCE-RJ, José Roberto Pereira Monteiro. Além das reuniões 
semanais, que tiveram duração média de três horas cada, os par-
ticipantes se mobilizaram através de uma ampla troca de e-mails. 
O correio eletrônico do coordenador do Núcleo Estratégico da 
Secretaria-Geral de Planejamento do TCE-RJ, Luiz Antonio 
Manzi, por exemplo, registrou 114 mensagens no período. 

Através da pesquisa interna feita com os servidores do Tri-
bunal, foram levantadas 109 sugestões que ajudaram na elabo-
ração do plano estratégico institucional, como a que propunha 
a implantação e o aprimoramento do sistema de processo ele-
trônico. O documento tem 10 objetivos estratégicos, divididos 
em 39 programas, com indicadores e metas. O plano utilizou a 
metodologia Balanced Scorecard (BSC), indicada para órgãos 
públicos por propiciar uma visão sistêmica da organização.  

Sete meses de estudos

Tecnologia a favor do ensino a distância  
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goverNaNça

s 91 municípios fluminenses 
sob a jurisdição do Tribunal de 
Contas do Esta-

do do Rio de Janeiro (TCE-
-RJ) que não disponibilizam 
dados importantes ao contro-
le social devem acender a luz 
vermelha. O TCE-RJ assi-
nou, em dezembro 
passado, acordo de 
cooperação com 
o Ministério do 
P lanejamento, 
Orçamento e Ges-
tão e a Controlado-
ria-Geral da União (CGU) 
para fiscalizar a aplicação da Lei da Trans-
parência nas prefeituras. Quem insistir em 
manter dados em caixa-preta poderá ficar 
sem receber recursos importantes, alerta o 
presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior. 

“Participaremos de programa que 
vai fiscalizar a transparência. O mu-
nicípio que não tiver cumprido a Lei 
da Transparência deixará de receber as 
transferências voluntárias constitucio-
nais e as transferências de recursos de 
convênios. Vai entrar no cadastro ver-
melho”, informa, completando: “É como 
se fosse uma espécie de Serviço de Pro-
teção ao Crédito para o cidadão”.

O presidente do Tribunal desta-
ca que é obrigação dos administrado-
res trabalhar com total transparência. 
“Aproveito para fazer um alerta aos 
prefeitos, porque coincidentemente o 
TCE fez uma auditoria para verificar 
como os municípios do Rio estavam se 
portando com a transparência. E não foi 
bom o resultado, infelizmente”, revela. 
O convênio tem validade já para 2016 
e os municípios vão receber orientações 
sobre como proceder.

Mas não 
será somente 
sobre o grau de 
transparência dos 
municípios que o 
TCE-RJ redobrará 
sua atenção. A quali-
dade dos gastos públicos 
também será objeto de análise 
do Tribunal, pois, como enfatiza 
o presidente Jonas Lopes, 
o órgão quer saber se o 
dinheiro público está 
sendo bem empregado. 

“Não basta só ao TCE 
apreciar a legalidade, a legitimi-
dade, a economicidade do gasto 
público. É preciso saber se esse dinheiro 
está sendo bem aplicado. Se a mercado-
ria está sendo entregue à população. O 
cidadão que paga o imposto, que compra 
do estado um serviço, ele tem que rece-
ber um bom serviço. A sociedade flu-
minense pode descansar porque o TCE 

O

Falta de transparência 
pode bloquear verbas

tribunal faz 
parcerias para 

melhorar a 
governança 
pública e vai 

fiscalizar 
municípios 

que não dão 
clareza aos 

seus atos  
e gastos

“O TCE vai  
continuar na sua  
luta permanente,  
na fiscalização da 
boa aplicação do 
dinheiro público” 
Jonas Lopes de CarvaLho Junior

presidente do tCe-rJ
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“É preciso planejar 
governos. O País está 
indo para essa situação 
por falta de governança. 
Esse é o grande desafio” 
augusto nardes

Ministro do tCu

“É hora de todos nós 
darmos as mãos. Se não 
nos unirmos, não vamos 
conseguir fazer essa 
travessia” 
Luiz Fernando pezão

governador do rio de Janeiro

vai continuar na sua luta permanente, na 
fiscalização da boa aplicação do dinheiro 
público. Em 2016, o mote do TCE-RJ 
será a governança, a qualidade do gasto 
público e o combate à corrupção”.

Seminário
Embora com ênfase numa série de 

ações previstas para 2016, a boa gover-
nança não sai da pauta do Tribunal. Em 
novembro passado, a Corte de Contas 
fluminense se uniu ao Tribunal de Con-
tas da União (TCU) em movimento 
pelo aperfeiçoamento do tema em todo 
o setor público nacional. A cruzada por 
melhores práticas públicas que visam a 
transformar a realidade brasileira e ofe-
recer melhores serviços à sociedade foi 
iniciada em seminário realizado na sede 
do TCE-RJ, com as presenças do minis-
tro Augusto Nardes (TCU) e do gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

“Vamos fazer um raio-x em cada 
órgão jurisdicionado, mostrar como 
anda a governança de cada um. É a 
contribuição que o Tribunal deixa para 
a sociedade”, destacou o presidente do 
TCE-RJ, na abertura do encontro, em 
27 de novembro. 

Em sua palestra, o ministro Au-
guste Nardes defendeu a ideia de que 
uma boa governança pode ajudar na 
travessia de tempos de crise, como os 
atuais. “Não montamos um projeto 
para a Nação brasileira. É preciso pla-
nejar governos. O País está indo para 
essa situação por falta de governança. 
Esse é o grande desafio”, disse. Duran-
te sua exposição, o ministro apresentou 
o estudo Referencial de Avaliação de 
Governança do Centro de Governo, 
realizado pelo TCU e voltado para ór-
gãos federais – que pode servir de dire-
cionamento para estados e municípios 
– com índices de governança.

O governador Luiz Fernando Pezão, 
que enfrenta momentos difíceis na admi-
nistração do estado, reconheceu a impor-
tância da união dos órgãos em busca de 
caminhos para melhoria da administra-
ção pública: “É hora de todos nós darmos 
as mãos. Se não nos unirmos, não vamos 
conseguir fazer essa travessia”. 

A adesão do TCE-RJ ao acordo de 
cooperação celebrado entre a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
e o Instituto Rui Barbosa (IRB) com 
vistas a garantir maior transparência 
na aplicação dos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) – no-
tadamente dos artigos tratados na Lei 
Complementar nº 131/2009, a chama-
da Lei da Transparência – aconteceu 
durante o XXVIII Congresso Nacional 
dos Tribunais de Contas, realizado em 
Recife (PE), em dezembro. Além do 
presidente Jonas Lopes, participaram do 
encontro o secretário-geral de Controle 
Externo do TCE-RJ, Carlos Roberto de 
Freitas Leal, e o assessor da SGE José 
Mota da Silva Filho (foto).

A Lei da Transparência, de 27 de 
maio de 2009, alterou a redação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) no 
que se refere à transparência da gestão 
fiscal, inovando ao determinar a dispo-
nibilização, em tempo real, de infor-
mações detalhadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. E, pelo acordo assinado 
no congresso de Recife, os Tribunais 
de Contas vão poder inserir no Por-
tal de Convênios do Governo Federal 
informações sobre o descumprimento 
de dispositivos importantes da Lei da 
Transparência. A iniciativa permitirá 
que gestores públicos repassadores de 
recursos suspendam transferências ao 
ente que não estiver dando pleno co-
nhecimento à sociedade sobre sua exe-
cução orçamentária e financeira.

Adesão a acordo no congresso dos TCs
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2015

conquista de selo de qualidade da atricon, certificação do ministério do 
meio ambiente e prêmio à escola de contas atestam competência do tce-rj

ano de 2015 é um marco na 
história do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ). No período, o trabalho da Corte 
de Contas ganhou a Declaração de Garantia 
de Qualidade da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atri-
con) após ter seu desempenho aferido pelo 
Programa de Qualidade e Agilidade dos 
Tribunais de Contas (QATC); e certificação 
do Ministério do Meio Ambiente por sua 
adesão ao Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P), voltado para 
o uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, capacitação de servidores e realiza-
ção de licitações e construções sustentáveis. 
Outra conquista se une aos dois feitos: o Prê-
mio Qualidade Rio (PQRio) - Ciclo 2015, 
na categoria bronze, concedido à Escola de 
Contas e Gestão (ECG).

A premiação e as certificações repre-
sentam mais do que reconhecimento para o 
TCE-RJ: são, acima de tudo, incentivos para 
que o Tribunal siga na trajetória de busca 
permanente pela excelência de seu trabalho, 
sempre atento ao futuro e às exigências da 
sociedade, como reconhece o presidente Jo-
nas Lopes de Carvalho Junior. “Não dá para 
olhar para trás, temos que pensar no futuro. 
Eu procuro sempre trabalhar institucional-
mente. Em 2016 vamos caminhar a passos 
largos, firmemente. As certificações e o prê-
mio nos encheram de orgulho”.

Desde 2011, quando assumiu a pre-
sidência do TCE-RJ, o conselheiro Jonas 
Lopes vem trabalhando para reinserção do 
órgão no Sistema Nacional dos Tribunais 
de Contas. “Estávamos um pouco afastados 
do sistema e voltamos a ele. Fui reeleito 2º 
secretário do Instituto Rui Barbosa, o nos-
so órgão associativo científico. Passamos 
a sediar eventos importantes aqui, muitos 
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deles nacionais. Estamos trabalhando com 
outros Tribunais. O TCE-RJ se fortaleceu 
institucionalmente nos últimos cinco anos, o 
governador nos pede ajuda, participamos de 
reuniões com os poderes e órgãos do estado. 
Estamos sendo ouvidos. O Tribunal está no 
papel de protagonista do sistema”, enumera.

 
Visita técnica 

O TCE-RJ conquistou a Declaração 
de Garantia de Qualidade da Atricon em 
outubro passado, por atender aos parâme-
tros do Marco de Medição de Desempenho 
(MMD) do Programa Qualidade e Agilida-
de dos Tribunais de Contas (QATC). Re-
presentantes do Comitê Gestor da Atricon 
visitaram o Tribunal em outubro, avaliaram 
o seu funcionamento e aferiram a autoava-
liação feita pela Corte de Contas a partir 
das exigências do MMD – composto por 
27 indicadores, com mais de 500 critérios de 
avaliação, que abrangem áreas como recursos 
humanos, desenvolvimento organizacional, 
resultado de auditorias e comunicação, por 
exemplo.  O QATC e o MMD têm por ob-
jetivo fortalecer o sistema nacional de con-
trole externo e contribuir para que os Tribu-
nais atuem de forma harmônica e uniforme. 

A certificação do Ministério, também 
anunciada em outubro, chegou após me-
ses de empenho do TCE na aplicação das 
medidas previstas na A3P e na adoção de 
ações sustentáveis, como reaproveitamento 
de água da chuva e telhados verdes. Para 
o presidente Jonas Lopes, a concessão do 
chamado selo verde “é uma prova de que 
o Tribunal está no caminho certo, da sus-
tentabilidade, da preservação do meio am-
biente”. O Programa A3P já conta com a 
participação de mais de 500 instituições 
públicas, como Tribunais de Justiça, prefei-
turas e o Congresso Nacional. 

Dados de janeiro a setembro de 2015

De 200 para 900 auditorias por 
ano. O salto do trabalho de fiscaliza-
ção do Tribunal é notório nos núme-
ros. Porém, mais do que quantidade, o 
TCE-RJ vem apresentando à sociedade 
e aos gestores públicos avaliações téc-
nicas que buscam melhorar os servi-
ços prestados aos cidadãos. Foi o caso 
da regulação do acesso aos serviços de 
saúde e das contratações para merenda 
escolar, dois temas, entre outros, que 
mobilizaram equipes de auditores pelos 
91 municípios jurisdicionados em 2015. 
“Os problemas se apresentam em mui-
tos municípios”, afirma o assessor da 
Secretaria-Geral de Controle Externo, 
José Mota da Silva Filho.

As informações e os dados resultan-
tes das vistorias apontam problemas sé-
rios nas duas áreas. Entre os achados de 
auditoria na área da merenda escolar es-
tão refeições servidas que não correspon-
dem ao cardápio oficial; armazenamento 
inadequado de gêneros alimentícios; 
liquidação irregular de despesas e produ-

ção de merenda em condições higiênico-
-sanitárias inadequadas, por exemplo. 

Na área da regulação do acesso aos 
serviços de saúde os sintomas são de 
enfermidade. Dados das fiscalizações 
apontam deficiência ou mesmo ausên-
cia no controle das agendas de consul-
tas e procedimentos especializados e de 
leitos disponíveis; inexistência de siste-
ma informatizado para a regulação do 
acesso aos serviços, por exemplo.

Além da regulação do acesso aos 
serviços de saúde e da contratação da 
merenda escolar, foram objeto de audi-
torias especiais em 2015 a qualidade das 
obras públicas, o controle sobre o IPTU 
e o ITBI, e o quadro de pessoal na área 
da saúde, o Bilhete Único entre outras. 

Já o trabalho de análise de editais 
proporcionou uma economia aos cofres 
públicos da ordem de R$ 225,5 milhões 
(com correções e revogações), entre ja-
neiro e setembro, por exemplo. No mes-
mo período, o Tribunal imputou débi-
tos no valor de R$ 75,6 milhões. 

Aumento no número de auditorias

722
R$ 104 R$ 9,2

R$ 75,6

227.919

R$ 121,5

MILHÕES MILHÕES

MILHÕESMILHÕES

Auditorias 
governamentais 
iniciadas

Economia gerada 
pela análise 
de editais de 
licitação

Em multas 
aplicadas

Em débitos 
imputados

Decisões 
plenárias

Em editais 
de licitação 
revogados

O armazenamento inadequado de merenda escolar foi constatado em vários municípios
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Criatividade 
consciente

coNtaNdo com o tce-rJ

alunos do ensino 
médio da rede pública 
estadual, finalistas 
da segunda edição do 
projeto, apresentam 
trabalhos com 
mensagens de estímulo 
ao controle social

 ma ‘galera’ descolada, conscien-
te, cheia de criatividade e – me-
lhor – disposta a espalhar men-

sagem de importância única à sociedade: os 
bens públicos são pagos com o dinheiro dos 
cidadãos, pertencem a todos e devem ser 
preservados. Exemplo da determinação dos 
20 mil alunos da rede pública estadual que 
participaram da segunda edição do Projeto 
‘Contando com o TCE-RJ’, o vídeo O TCE 
em sua vida, do jovem Danilo Santos, foi o 
primeiro colocado no concurso que encer-
rou a edição de 2015 da iniciativa.

“Antes de participar desse concurso, 
não conhecia o papel do TCE-RJ. Agora 
sei que ele cuida do nosso patrimônio”, de-
clarou Danilo, na cerimônia de premiação 
do concurso, realizada no dia 11 de dezem-
bro de 2015, na sede do Tribunal, com as 
presenças do presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior; do conselheiro 
José Maurício de Lima Nolasco; do che-
fe de gabinete da Secretaria Estadual de 
Educação (Seeduc), Caio Castro Lima; e 

da coordenadora-geral de Comunicação 
Social, Imprensa e Editoração (CCS) do 
Tribunal, Fernanda Pedrosa, além de estu-
dantes, professores e diretores de unidades 
da rede estadual.

 O ‘Contando com o TCE-RJ’ é uma 
iniciativa do Tribunal e tem, desde a pri-
meira edição, em 2014, a parceria da Secre-
taria de Estado de Educação, o que permite 
a participação dos alunos da rede pública 
no projeto. E foi para esses jovens que o 

presidente Jonas Lopes dedicou mensagem 
especial na cerimônia de premiação. 

“A democracia e a cidadania come-
çam pelo sentimento de nacionalismo. 
Quem ama a escola, sabe de seus deve-
res e direitos”, disse o conselheiro, sem 
esconder a satisfação pelo sucesso da 
proposta. “Estou feliz por ver vocês (es-
tudantes) se tornando, a partir de hoje, 
colaboradores da Casa. Quero que sai-
bam que estamos trabalhando para evi-

U

Foto: Cris Torres/Seeduc-RJ

“A democracia e a 
cidadania começam 
pelo sentimento  
de nacionalismo. 
Quem ama a escola, 
sabe de seus deveres 
e direitos” 
Jonas Lopes de CarvaLho Junior

presidente do tCe-rJ
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tar o desperdício do dinheiro público e 
cuidando para que o dinheiro que o pai 
de vocês paga seja bem aplicado”. 

 O vídeo produzido por Danilo San-
tos, que em 2015 cursou o 3º ano do En-
sino Médio no Ciep Cora Coralina, em 
Duque de Caxias, explica de forma didáti-
ca e lúdica como o cidadão pode colaborar 
para evitar o desperdício dos recursos pú-
blicos e se destacou entre os 36 trabalhos 
selecionados para exposição no TCE-RJ. 
A segunda colocação ficou com Sara Eloy 
de Oliveira, do Ciep Clarice Lispector, 
também de Duque de Caxias, produtora 
e cantora do vídeo Rap da cidadania esco-
lar. Já a história em quadrinhos de Hugo 
dos Santos Pereira, 17 anos, aluno do Ciep 
Mário Quintana, em Campo Grande, fa-
turou o terceiro lugar do concurso. 

Os trabalhos apresentados tiveram 
como base a cartilha em quadrinhos 
criada pelo Tribunal para explicar a im-
portância do trabalho do órgão e da pre-
servação dos bens públicos para jovens 

estudantes e, por consequência, suas fa-
mílias e amigos. Através da parceria com 
a Seeduc, professores e agentes de leitura 
foram capacitados pelo TCE-RJ e depois 
trabalharam a cartilha junto aos 20 mil 
alunos do Ensino Médio das 37 escolas, 
situadas na Baixada Fluminense e na 
Zona Oeste da capital, selecionadas para 
participar da segunda edição do ‘Contan-
do com o TCE-RJ’.

Para o conselheiro José Maurício de 
Lima Nolasco, a participação dos profes-
sores na formação dos alunos é essencial. 
“Assim como vocês, estudei em escola pú-
blica e aprendi muito com minha profes-
sora. A professora é a nossa segunda mãe”, 
disse ele aos jovens estudantes.

Idealizadora da cartilha, a coordena-
dora de Comunicação Social do Tribunal, 
Fernanda Pedrosa, aprovou a qualidade 
dos trabalhos apresentados e destacou que 
a escola pública é tratada como prioridade 
pela Corte de Contas. “Apesar de vivermos 
em uma sociedade digital, high-tec, com 

uso de internet e vídeos, me surpreendi, 
ao ver, nesta edição, vários trabalhos de re-
dação. Sendo uma jornalista, que lida com 
escrita, isso me deixou muito feliz”. 

Para Caio Castro Lima, da Seeduc, a 
parceria com o TCE-RJ vai muito além 
de uma atividade educativa, ela desperta a 
consciência dos jovens. “Em momentos de 
crise, como essa que estamos atravessando, 
é ainda mais importante se ensinar sobre 
o bem público. Nós atendemos 840 mil 
alunos e não é possível estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo”, observou. 

Realizados através de diferentes lin-
guagens e técnicas, os trabalhos selecio-
nados para disputar o concurso final do 
projeto demonstraram que os alunos das 
escolas públicas estão se dedicando, cada 
vez mais, as suas obras. Sob a forma de 
quadrinhos, músicas, redações e vídeos, 
eles mandaram seus recados especiais. 
Os três primeiros colocados e os seus 
orientadores foram premiados com ta-
blets e smartphones. 

A consciência de Danilo Santos sobre 
desperdício foi além de sua mensagem no 
vídeo O TCE em sua vida, que conquistou 
o primeiro lugar na disputa entre os 
melhores trabalhos. Na montagem da 
produção áudio visual o estudante utilizou, 
entre outros elementos, fantoches recuperados 
do lixo.  Além de fantoches, ele lançou mão 
de imagens de hospitais e valas de esgoto 
na criação. Sua orientadora foi a professora 
e agente de leitura Floriana Benevides. O 
prêmio foi entregue pela coordenadora de 
Comunicação Social, Fernanda Pedrosa.

A estudante Sara Eloy de 
Oliveira (detalhe) produziu 
em casa o Rap da cidadania 
escolar. Antenada, viu no 
concurso do TCE a chance 
para “conscientizar as pessoas 
para que elas não venham 
a depredar o patrimônio 
público”. A gravação foi feita 
sob orientação da professora 
Adriana da Silva Garcia. O 
prêmio foi entregue por Caio 
Castro Lima, da Seeduc.

Montado de forma artesanal, o enredo idealizado por Hugo 
dos Santos Pereira, sob a orientação da professora Patrícia 
Siqueira, utilizou materiais recicláveis para falar da 
importância da preservação do patrimônio público, a partir 
da história de um guri destruidor de lixeiras. O prêmio foi 
entregue pelo conselheiro José Nolasco.

Veja os vídeos dos três 
trabalhos melhor classificados

http://bit.ly/ContandoTCE2015

Ou aponte o leitor de QR 
Code de seu celular
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Os diplomas de professora e pedagoga avalizam a carreira de Andréa Machado de Carvalho. Mas a afinidade da hoje 
secretária de Educação do município de Rio das Ostras com a escola pública vem de infância: desde os 4 anos convive com 
uma. Com apoio do Executivo, de uma equipe afinada e a cumplicidade dos profissionais da rede, a Secretaria Municipal de 
Educação conquistou três certificações do Prêmio Melhores Práticas – edição 2015 – da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. 
Os projetos para reduzir a repetência e evitar a evasão escolar, de reforço de aprendizado através de programa virtual e de 
formação continuada de professores mudaram a realidade de parte dos 23 mil alunos do município. 

‘Podemos avançar’

A Prefeitura de Rio das Ostras recebeu 
três prêmios do TCE-RJ. Qual o cami-
nho do sucesso?

Tudo começou a partir de uma 
reunião com nossos educadores. Eles 
conhecem a realidade da rede, são pro-
fissionais que vivem na ponta. Em 2013 
debatemos onde poderíamos colocar 
nossas forças, onde havia problemas e 
faltavam iniciativas em resposta.

 
Que problemas foram apontados?

 O dos alunos que vinham sendo re-
provados no mesmo ano de escolaridade, 
ano após ano, por exemplo. Daí surgiu o 
Correção de Fluxo, projeto voltado para 
corrigir os alunos com distorção entre 
idade e série, com foco do 6º ano até os 
anos finais do Ensino Fundamental. 

 
Por que a partir do 6º ano?

O Brasil tem avançado em políti-
cas públicas para a primeira infância e 
os anos iniciais. Mas pesquisas indicam 
evasão nos anos finais. Já percebíamos 
que para lidar com esses adolescentes 
não deveríamos aplicar o sistema que 
nos indicava estar falido para eles. São 
alunos basicamente com vulnerabilidade 
social, muitas vezes sem apoio da família. 

 
Qual foi o ponto de partida?

 Tínhamos que pensar em um pro-
grama diferente, com material didático 
diferente e menos alunos nas salas de 
aula. Convidamos professores, e as equi-
pes pedagógicas da Secretaria e da Casa 
de Educação desenvolveram o projeto. 

Criaram material especial? 
 Sim, pois temos 80% de uma rede 

que o livro didático comum atende mui-
to bem, mas que em 20% não funciona. 
Então, planejamos material, atividades e 
até ferramentas para a internet.

 
Quando foi aplicado?

Começou em 2014 e envolveu 275 
alunos do 6º até o 9º ano, com idades 
entre 12 e 17 anos. Fizemos a correção 
de fluxo em três escolas. Começamos a 
experiência piloto sabendo que nossos 
desafios não seriam apenas pedagógicos, 
mas sociais também.

 
E como foi?

Trabalhamos com somente 25 alunos 
por sala e apoio de equipe com orienta-
dor educacional e psicólogo. Chamamos 
as famílias e dissemos que o município 
queria que os adolescentes dessem cer-
to, que fossem à escola. Foi um trabalho 
diferente, realizado em sala de aula, em 
biblioteca, com passeios. Levamos os es-
tudantes para conhecer empresas.  Eles 
viram que o que estavam estudando era 
ligado ao mundo. Não estamos apenas 
interessados em certificar. Queremos 
mudar a vida desses alunos, resgatar a 
aprendizagem, dar um norte de vida, 
abrir perspectiva. E hoje ouvimos deles 
que querem seguir estudando. Muitos 
dos alunos da rede pública têm na escola 
a sua única oportunidade.

 
Através do projeto os alunos cursam 
duas séries no mesmo ano?

 Sim. Alguns avançaram, outros não. 
Aqueles que realmente atingiram os ob-
jetivos, cursaram dois anos em 2014. Ao 
invés de fazer apenas o 6º ano, fizeram o 
6º e o 7º e seguiram para o 8º e o 9º em 
2015. Eles perceberam essa possibilidade 
de avanço na aprendizagem. E a partir dis-
so ficaram melhores, mais envolvidos com 
projetos na escola. Os pais se aproximaram 
da escola, trouxeram relatos: “Olha, meu 
filho está muito melhor”, diziam. 

 
E qual o índice de aprovação?

 E o índice de aprovação foi espe-
tacular. Da ordem de 80%. O Correção 
contou com a cumplicidade de todos. 
Estamos fazendo uma coisa que nun-
ca foi feita.  Sou servidora e falei: va-
mos pensar em algo com vida útil, que 
nenhum problema orçamentário possa 
atrapalhar. Não ficaremos sujeitos ao 
aporte financeiro externo. O município 
tem condições de manter.

 
O município tem autonomia para pro-
mover duas séries em um só ano?

 Sim. Temos a autonomia da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
para fazer as nossas resoluções. Fala-se 
muito da garantia do direito da aprendi-
zagem, e no País, de acordo com o censo 
escolar, temos 97% de todas as crianças e 
adolescentes em idade escolar na escola. 
Acho que o grande desafio da escola pú-
blica, hoje, é a qualidade. Com a LDB e 
a Carta de 88 havia um grande desafio: 
dar o acesso. Agora, todas as administra-
ções – estaduais, municipais e federal –, 

aNdrÉa machado de carvalho
seCRetÁRIA De eDUCAÇÃo De RIo DAs ostRAs
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buscam a garantia da qualidade. E é isso 
que tentamos garantir. Que esse aluno 
aprenda, que seja atendido e acesse um 
ensino de qualidade.

 
Foi dada alguma ajuda aos alunos para 
mantê-los na escola?

 Não. É aquela sedução pelo ato de 
estudar mesmo. É o resgate da autoesti-
ma, do prazer de estudar. 

O projeto será ampliado em 2016?
 O projeto caminha a partir de seu 

êxito nas unidades.
 

E o que é o ProVirtual?
 É um projeto que vem cuidar tam-

bém de alunos na faixa etária da adoles-
cência. Mas é voltado para alunos de fluxo 
normal nos estudos. Em Rio das Ostras, o 
aluno pode avançar de série devendo duas 

matérias. E esse aluno avançava e retor-
nava no ano seguinte para fazer aulas em 
alguns sábados, revendo matérias. Con-
tabilizamos 1.300 alunos nesse grupo. E 
percebemos que esses jovens (alunos da 
6ª a 9ª séries) iam sempre reclamando, já 
estavam envolvidos com a série deles. E aí 
veio a ideia de criar uma plataforma vir-
tual. Um professor da Casa da Educação 
tinha especialização na área e foi capaci-
tando outros para montar aulas virtuais, 
vídeos, etc. Os alunos ganharam senhas 
individuais e assim puderam estudar em 
casa, na biblioteca, no laboratório de in-
formática com ajuda de smartphone, tablet, 
computador. O projeto não permite que o 
estudante avance para a lição seguinte se 
não completar um tempo mínimo previs-
to para estudo naquele conteúdo. Se ten-
tar pular, o programa avisa que ele deve 
voltar ao ponto anterior.

Tem professor para tirar dúvidas?
  O aluno tem tutoria. O professor 

tem até 48 horas para responder e dar 
dicas na plataforma. Se precisar, também 
tem a ajuda de professor presencial com 
data e horário agendados.

 
E qual foi o ganho para esses alunos?

 Eles realmente aprenderam. Ao fi-
nal do curso, fizeram a prova presencial e 
90% foram aprovados. 

E o terceiro projeto premiado?
 O terceiro tem a ver com isso tudo. 

É um projeto de formação de professores. 
Ouvimos os professores e entendemos 
que eles queriam ter acesso a cursos de 
extensão de universidades. Fomos atrás e 
os cursos, todos certificados, foram acon-
tecendo. Professores da rede que são mes-
tres e doutores também podem promover 
cursos nas suas linhas de pesquisas. 

 
Com essas experiências, como ficou a 
Educação no município?

 Em 2015 tivemos os melhores re-
sultados da região da Baixada Litorânea, 
com 16 municípios, na Avaliação Nacio-
nal de Alfabetização, a ANA. Estamos 
demonstrando para a rede que não po-
demos resolver todos os problemas, mas 
podemos avançar. Olhamos para o aluno 
e para o professor. 

não estamos apenas 
interessados em certificar. 
queremos mudar a vida 
desses alunos, resgatar 
a aprendizagem, dar 
um norte de vida, abrir 
perspectiva”

“
acho que o grande 
desafio da escola pública, 
hoje, é a qualidade”“
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Procura por cursos 
da ECG aumenta 

palavra
Paula Nazareth
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O reconhecimento da quali-
dade dos cursos de capacitação e 
pós-graduação aliados à mudan-
ça da sede para o Centro do Rio 
trouxeram novos desafios para a 
direção da ECG e toda a sua equi-
pe, especialmente a necessidade de 
aumentar a grade de cursos e ati-
vidades. As primeiras providências 
já estão em andamento e incluem a 
ampliação do corpo docente com o 
lançamento de edital para cadastro 
de novos professores entre técnicos 
e analistas do TCE-RJ. 

 “Vamos precisar de mais pro-
fessores”, reconhece a diretora-
-geral da ECG, Paula Nazareth. 
Em encontro realizado com ser-
vidores do Tribunal que fazem 
parte do corpo docente da Casa, 
Paula adiantou seu prognóstico. 
“Antes mesmo da mudança para 
o Rio, já prevíamos um aumento 
muito grande no leque de ativida-
des a serem desenvolvidas por nós. 

Estamos registrando uma procura 
crescente por novos cursos e ofici-
nas, principalmente por servidores 
dos órgãos estaduais que atuam 
aqui na capital e que antes tinham 
dificuldade de ir até a antiga sede 
da escola em Niterói”.

 Em 2015, a Escola registrou 
mais de 10.600 gestores e servi-
dores capacitados, um aumento de 
30% em relação ao ano anterior. 
“Mais de 70% desse total concluiu 
cursos e oficinas regulares da Esco-
la, que são atividades que envolvem 
avaliação de aprendizagem e todo 
um trabalho pedagógico”, destacou 
Paula Nazareth.

 Segundo Paula, a proposta 
para 2016, diante da crescente pro-
cura – 240% a mais de servidores 
estaduais e 17% de servidores mu-
nicipais – é fortalecer a oferta de 
atividades na modalidade a distân-
cia com o mesmo padrão de exce-
lência e qualidade.

Ao completar 10 anos de existência, 
a ECG só tem a comemorar e agradecer a 
todos que contribuíram e contribuem para 
o engrandecimento do nome da instituição. 
Os desafios são grandiosos. Em muitos dias, 
alcançamos a marca de quase 400 alunos 
participando de nossos cursos e atividades 
e, pelo que estamos observando, desde que 
mudamos para a nova sede no Rio, esses 
números deverão aumentar em 2016.

 Estamos recebendo cada vez mais pedidos 
de cursos específicos para servidores de órgãos 
do governo do estado e dos municípios do 
interior. Ao longo de uma década registramos 
com orgulho a capacitação de cerca de 84 mil 
servidores em nossas atividades acadêmicas. 
Somente em 2015,  mais de 10.600 gestores e 
servidores participaram dessas atividades.

 Por nossa dedicação, sempre com o apoio 
do Conselho Superior, conquistamos o Prêmio 
Qualidade Rio 2015 (PQRio), na categoria 
Bronze, conferido pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria 
e Serviços (Sedeis) após avaliação do estágio 
de desenvolvimento gerencial de instituições 
públicas e privadas. Foi a primeira vez que 
concorremos e saímos vitoriosos, na certeza 
de que temos muito para avançar depois desse 
importante reconhecimento.

A chegada de 2016 coloca a ECG em 
um patamar ainda mais desafiador. Entre os 
planos, destacamos a ampliação do programa 
de Educação a Distância; o desenvolvimento 
de novas atividades para atender à demanda 
dos servidores do TCE, cada vez mais exigidos 
em sua tarefa constitucional; e a continuação e 
aprimoramento dos cursos itinerantes, sempre 
muito aguardados no interior fluminense. 
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ www.ecg.tce.gov.br

Doutora em Educação pela PUC-Rio, mestre em 
História e diretora da Faculdade de Educação 
da UFRJ, a professora Ana Maria Ferreira da 
Costa Monteiro participou da comissão julgadora 
do Prêmio Melhores Práticas, edição 2015, que 
tratou do tema ‘Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer no Ensino Fundamental’. Promovido pela 
ECG a cada dois anos, desde 2006, o prêmio 
recebeu elogios da educadora.

Como avalia o Prêmio 
Melhores Práticas?

É uma iniciativa in-
dutora de mudanças para 
a melhoria da qualidade 
do ensino, com respeito à 
autonomia dos gestores  e 
docentes, o que fortalece a 
democratização da gestão 
pública. A avaliação não 
utiliza critérios classificató-
rios que possam identificar 
o melhor projeto. Confere o 
reconhecimento aos proje-
tos relevantes.

 
O que achou dos trabalhos?

Concentraram-se na área 
da educação e cultura e ne-
nhum nas áreas de esporte e 
lazer. Chamou a atenção, ini-
cialmente, o reduzido núme-
ro de projetos apresentados. 

Por que Rio das Ostras 
se destacou?

A Secretaria de Edu-
cação do município pro-
moveu e apoiou os projetos 
desenvolvidos e estimulou a 
participação dos gestores no 
prêmio. Foram três parti-
cipações certificadas. Ficou 
evidente a ação dos gestores 
para a mobilização de do-
centes e estudantes na cria-
ção de iniciativas inovadoras.

 
A avaliação in loco muda 
a qualidade do prêmio?

A visita in loco dos téc-
nicos do TCE foi muito 
importante para a verifica-
ção da efetividade das ações 
constantes no relato, confe-
rindo confiabilidade ao prê-
mio concedido. 

bate-papo

Iniciativa indutora 
de mudanças 

aNa Maria MoNteiro
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Prêmio Melhores Práticas 
A cada dois anos a ECG lança um edital convocando repre-

sentantes de órgãos das prefeituras e câmaras municipais do estado 
para participar do processo seletivo do Prêmio Melhores Práticas, que 
certifica ações inovadoras para a melhoria da administração pública 
do Rio de Janeiro. Em 2015, o tema foi ‘Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer no Ensino Fundamental’. Com três relatos de ações, a Secre-
taria de Educação de Rio das Ostras destacou-se entre os trabalhos 
avaliados pela comissão julgadora. Os outros dois relatos premiados 
são de autoria da Secretaria de Educação de Piraí e do Museu Intera-
tivo de Ciências do Sul Fluminense, de Barra Mansa. 

Capacitação para a PMERJ 

Ajuda na análise de dados

Atendendo a uma soli-
citação do comando geral da 
Polícia Militar-RJ, a ECG 
preparou um elenco de cursos 
especiais para a capacitação de 
400 policiais militares indica-
dos pela própria corporação. 
Divididos em sete turmas, 
os militares tiveram aulas de 
procedimentos prévios aos 
contratos administrativos; lici-

tação pública e afins; controle 
interno; sistema de registro de 
preços; noções básicas à for-
mação de pregoeiros; termo 
de referência e projeto básico; 
e almoxarifado. As disciplinas 
tiveram mais de 90% de apro-
vação pelos alunos segundo 
pesquisa da Escola. A parceria 
entre a ECG e a PMERJ deve 
prosseguir ao longo de 2016. 

Cada vez mais exigida 
no ambiente institucional, a 
análise de dados conta com 
importante aliado, o software 
R (www.r-project.org), que 
facilita a vida de quem precisa 
produzir informações geren-
ciais. Para auxiliar no uso do 
programa, disponível gratuita-
mente na internet, a ECG lan-
çou um curso, ministrado pelo 
técnico do TCE-RJ Marcos 
Ferreira, da Coordenadoria de 

Auditorias Temáticas e Ope-
racionais (CTO). A primeira 
turma foi formada a pedido 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento para servidores 
do órgão. Diante da procura, 
mais três turmas foram lança-
das: duas reunindo servidores 
do TCE e do governo do esta-
do e uma para funcionários do 
Instituto de Segurança Públi-
ca. Novas turmas serão abertas 
neste ano.
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artigo

AS INSTITUIÇÕES 
E A AGENDA DA 

SUSTENTABILIDADE
Sem me debruçar sobre a literatura 

ainda em formação, mas já abundante, 
sobre a sustentabilidade e o leque bas-
tante amplo e variado de instituições 
públicas, nos três poderes e nos três ní-
veis de governo (esferas federal, estadual 
e municipal), escrevo de um lugar bem 
definido e a partir do qual me sinto ab-
solutamente à vontade e, acredito, com 
uma contribuição a dar. Sou gestora 
pública, pois dirijo uma autarquia fede-
ral ( Jardim Botânico), pesquisadora de 
carreira do MCTI onde militei na his-
tória da ciência, e há alguns anos venho 
me dedicando às questões de desenvol-
vimento e meio ambiente. Tive ainda a 
oportunidade, como secretária de Arti-
culação Institucional no Ministério do 
Meio Ambiente, de coordenar o I Plano 
Nacional de Produção e Consumo Sus-
tentável, com o apoio de oito ministérios, 
uma dezena de organizações, tendo como 
parceiro internacional o Pnuma (Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Am-
biente).

Esta experiência me mostrou o 
enorme poder que as instituições pú-
blicas detêm para induzir uma econo-
mia mais sustentável e novos padrões de 
comportamento por parte da sociedade. 
O Plano Nacional nos classifica como 
“consumidores institucionais”, nesta ca-
tegoria também estão as escolas, hospi-
tais, universidades, instituições públicas 

do Executivo, do Legislativo e do Judi-
ciário. Temos capilaridade, estamos em 
todo o País, mobilizamos milhares de 
servidores, de usuários, e temos em nos-
sa conta orçamentos, recursos que com-
pram todos os anos, serviços, produtos, 
prédios, equipamentos.

O Ipea, por solicitação do Minis-
tério do Meio Ambiente, estimou em 
2011 que de 13% a 17% do PIB brasi-
leiro, anualmente, são empregados em 
“compras governamentais” – ou públicas, 
para generalizarmos. Imagine quando 
todas as nossas instituições, a pleno, es-
tiverem praticando as licitações susten-
táveis, a A3P (Agenda Ambiental nos 
três Poderes) e empregando na prática 

cotidiana todo o novo arcabouço legal 
que nos permite comprar e gerir de ma-
neira sustentável? Temos à nossa dispo-
sição uma geração de INs (instruções 
normativas) e uma quantidade razoável 
de ferramentas metodológicas que nos 
permitem trabalhar em outras bases, não 
no futuro, mas agora.

Será uma revolução. Hoje, muitos 
de nós gestores e instituições estamos 
engajados fortemente na agenda da 
sustentabilidade. Mas ainda somos vis-
tos como “idealistas”, ainda somos um 
bando de andorinhas e não fazemos ve-
rão. Mas estamos perto. Cada vez mais 
os órgãos de controle e o Judiciário se 
debruçam sobre a gestão das organiza-
ções públicas. E cada vez mais percebem 
como a excelência e a qualidade do gasto 
público estão ligados à pauta da susten-
tabilidade. Assim, recém-animados com 
os resultados da COP 21, da conferência 
que inaugura um novo regime climático 
no mundo, só podemos imaginar que es-
tamos cada vez mais perto de uma “eco-
logia das instituições”, e de um compro-
metimento cada vez maior nosso com 
um futuro descarbonizado. Mas parte 
deste futuro acontece hoje, nos exigin-
do responsabilidade e ações imediatas. 
Façamos já a nossa parte. Desenvolver a 
Rede Rio de Sustentabilidade, que reú-
ne mais de 70 instituições públicas, faz 
parte deste programa.

Samyra Crespo é doutora em 
História Social da Educação 
pela Universidade de São 
Paulo e pesquisadora titular 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Sua 
trajetória inclui, além da 
carreira científica, a militância 
ambiental e o engajamento em 
políticas públicas. 

“Cada vez mais os órgãos 
de controle e o Judiciário 

se debruçam sobre a 
gestão das organizações 

públicas. E cada vez 
mais percebem como a 

excelência e a qualidade 
do gasto público estão 

ligados à pauta da 
sustentabilidade”

samyra crespo
PResIDente Do InstItUto De PesqUIsAs JARDIm BotânICo Do RIo De JAneIRo 
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momeNto cultural

música
Tempo de A música deu o 

tom do Momento 
Cultural no último 
trimestre de 2015. 
O projeto do TCE-RJ, 
que oferece atrações 
variadas ao público o 
ano inteiro, levou ao 
Auditório Humberto 
Braga atrações que 
encantaram a plateia. 
Do musical ‘O coro 
do preconceito’, 
desenvolvido com 
participação dos 
servidores, ao rock 
dos anos 1980, 
passando pelo erudito 
e o samba, foi difícil 
ficar sentado. Em 
2016, a programação 
promete ainda  
mais emoção! 

Canta TCE 
Uma disputa que nada deixou 
a dever aos grandes concursos 
de cantores da atualidade. Com 
apresentações impecáveis, a 
grande final da segunda edição 
do ‘Canta TCE’, realizada no 
dia 9 de dezembro, foi um show 
de ritmos, revelou talentos e 
emocionou participantes e o 
público.  A jovem Thatiane 
Carvalho, 19 anos, foi a grande 
vencedora do festival cantando 
o clássico As rosas não falam, 
de Cartola. A segunda colocação 
ficou com Paulo Vitor de Oliveira, 
que interpretou Pais e filhos, da 
Legião Urbana; e a terceira com 
Rosângela Tozzi, que abriu a voz 
com Amor afim, de Paulo Gouvêa 
e Alexandre Reis.

O erudito, o samba e o rock
 Dado Villa-Lobos e a musicista Cristina Braga mostraram que 
a música clássica e o pop-rock podem, sim, andar de braços dados. 
No show ‘A harpista e o roqueiro’ a dupla improvável esbanjou 
talento para alegria da plateia. O público que frequenta os shows 
do Momento Cultural também aprovou, com louvor, o samba 
cadenciado do grupo Sururu na Roda. 

O Coro do Preconceito
Com apoio de canções e criação de falas de seus personagens a 
partir de experiências próprias, servidores do Tribunal voltaram 
ao palco através do projeto Mediação de Conflitos no musical ‘O 
coro do preconceito’. O espetáculo abordou situações de preconceito 
com negros, obesos e nordestinos, por exemplo, com humor e 
dramaticidade em doses exatas.
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por deNtro do tce

palácio miNistro luiz gama Filho

vai e vem de entulhos, as telas de proteção instaladas e os 
andaimes que parecem buscar o céu não deixam dúvidas 
sobre o alcance da reforma do edifício Palácio Ministro 

Luiz Gama Filho. Trata-se da maior reforma já feita no prédio desde a 
sua inauguração, em 29 de janeiro de 1969, e que colocará a construção 
no mesmo grau de modernidade das demais instalações do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) na Praça da Re-
pública. O retrofit não só tornará a edificação, situada no número 70, 
moderna, sustentável – incluindo um telhado verde (detalhe) – e com 
acessibilidade, como permitirá a reestruturação de se-
tores instalados nos seus 14 andares, o que garantirá 
maior racionalidade na ocupação dos espaços.

 “Fizemos um planejamento conjunto com o 
Controle Externo, colocando as subsecretarias e 
a Secretaria-Geral (SGE) em locais estratégicos. 
Todas as coordenadorias estarão, no máximo, a um 
andar de distância e com um subsecretário próximo 
delas. O Controle Externo estará unificado do 7º ao 
14º andar e a Secretaria-Geral de Administração 
(SGA), que até então era muito dividida, ficará do 
3º ao 5º andar”, detalha o engenheiro Julio Croce, 
supervisor da Comissão de Obras da Coordenadoria 

de Engenharia e Projetos de Obras e Instalações (CEN).
 As obras começaram em 2015 e seguem por este ano. Mas 

em alguns andares a reforma já aconteceu, para satisfação dos ser-
vidores. Bruno Fonseca, que está à frente da Coordenadoria Mu-
nicipal de Auditoria Governamental (CGM), festeja a mudança 
para o 7º andar do nº 70, após passar cinco anos com sua equipe 
em dois andares no prédio da Rua Buenos Aires. “Foi uma mu-
dança significativa porque estamos agora no mesmo andar, temos 
mais espaço na mesa de trabalho e para locomoção. A iluminação 

é bem melhor e ganhamos sala de reunião e ca-
deiras ergonômicas”, lista o coordenador.

 De acordo com Julio Croce, toda a infraestru-
tura do edifício está sendo modernizada, das ins-
talações hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais à 
rede de dados e de voz. A obra segue em direção aos 
pavimentos mais altos. E para que as modificações 
ocorram sem prejuízo ao trabalho dos servidores, e 
do Tribunal por consequência, também foi montado 
um “quebra-cabeças” que envolve cronograma, orga-
nização, logística e estratégia operacional, onde an-
dares são desocupados e ocupados simultaneamente. 
A fachada também será inteiramente recuperada.

O

Reforma une setores

Obras remodelam edifício inaugurado em janeiro de 1969. Servidores já começam a ocupar andares reformados e equipados com móveis ergonômicos 
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Patrimônio histórico, a Igreja de Santo Antônio dos Pobres é exemplo de resistência ao avanço da modernidade no Centro 
do Rio. Fundada em 1811 e escolhida como lugar de culto pela população humilde da época, seu interior é tão rico que 
visitas rápidas não são suficientes para apreciar detalhes. Lá estão vitrais sobre passagens da vida do padroeiro, pinturas 
e castiçais de estilo neorromântico e um órgão de 649 tubos, além de dezenas de imagens sacras. Situada na esquina 
da Rua dos Inválidos com a do Senado, a igreja conta ainda com atração rara: ao caminhar por seu interior, o visitante 
se depara com ruínas do piso de 1831, no estilo barroco, descoberto em 2010, quando houve a necessidade de reforma 
estrutural em consequência da construção de moderno edifício na vizinhança.
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