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Atento Ao legAdo, tCe-RJ ACompAnhA A 
exeCução dAs obRAs do goveRno do estAdo 
pARA os Jogos olímpiCos e pARAlímpiCos

pResidente JonAs lopes empossA tRês AuditoRes 
substitutos de ConselheiRo ApRovAdos em ConCuRso. 
seRvidoRes vão AtuAR nAs CâmARAs JulgAdoRAs

Tribunal cria esTraTégia inédiTa 
para fiscalizar jurisdicionados 

com mais rigor e rapidez. 
meTodologia permiTirá maior 

ação prevenTiva

Controle 
contínuo



O programa que  
aproxima o Tribunal  
de Contas da sociedade

Todas as sextas-feiras, às 22h, 
na TV Alerj (canal 12 da NET), 
com reprise aos sábados, às 12h, 
e aos domingos, às 21h

Não perca! 
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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

Jonas Lopes integra Diretoria do IRB e Conselho da Atricon 

Ação do TCE-RJ sobre editais gera  
economia de R$ 300 milhões

 posse biêNio 2016/2017

 reLatÓrio 2015

As atividades de controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) proporcionaram, em 2015, uma economia de R$ 300.536.021,81 aos cofres 
públicos, somente com a análise de editais de licitação. O montante representa a soma 
da redução de valores estimados com os editais revogados pelos órgãos responsáveis. 
Já as ações para contenção de despesas e racionalização dos recursos orçamentários 
e financeiros permitiu que o Tribunal disponibilizasse R$ 40.451.589 para serem 
utilizados em outros órgãos estaduais. Os dados constam de relatório de atividades 
do Tribunal relativo ao ano de 2015. Ainda de acordo com o documento, publicado no 
Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), embora 
autorizada a utilizar 1,316% da Receita Corrente Líquida do Estado, a Corte de Contas 
manteve suas despesas de pessoal em patamar inferior, utilizando 1,076%, abaixo 
também do limite prudencial de 1,250%. O documento destaca, ainda, que ao longo de 
2015 o Tribunal realizou 963 auditorias governamentais, 116 a mais do que em 2014. 

Presidentes de Tribunais de 
Contas reafirmaram compromisso pelo 
fortalecimento e efetividade das Cortes 
de Contas durante as posses, em 3 
de março, da Presidência, Diretoria e 
Conselho Deliberativo da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa 
(IRB).  Na ocasião, o presidente do TCE-RJ, 
Jonas Lopes de Carvalho Junior, assumiu 
o cargo de segundo secretário do IRB e 
uma cadeira no Conselho Deliberativo da 
Atricon, destacando sua perseverança na 
defesa da governança e os avanços no 
Controle Externo. 

Realizada no auditório do Tribunal 
de Contas da União (TCU), a solenidade 
que reconduziu o conselheiro Valdecir 
Pascoal (TCE-PE) à Presidência da 

Atricon e o conselheiro Sebastião 
Helvecio (TCE-MG) à Presidência 
do IRB para mais dois anos de 
mandatos foi prestigiada por dezenas 
de autoridades públicas, como os 
ministros Aroldo Cedraz, presidente do 
TCU, Augusto Nardes, Benjamin Zymler, 
Marcos Bemquerer, Weder de Oliveira e 
Augusto Shermann, entre outros. 

Na mesma cerimônia também 
foram empossadas as novas diretorias 
da Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas dos Municípios (Abracom), 
agora presidida pelo conselheiro Thiers 
Montebello (TCMRJ), e da Associação 
Nacional dos Ministros e Conselheiros 
Substitutos dos Tribunais de Contas 
(Audicon), conduzida pelo ministro 
substituto Marcos Bemquerer (TCU).
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editoriaL

Avanços e 
reconhecimento

JoNas Lopes de CarvaLho JuNior
PREsIDEnTE Do TCE-RJ

Como presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, venho me dedicando a muitos projetos 
visando ao avanço, à modernização e ao reconhecimento de 
nossa Casa. E foi seguindo essa meta que envidei esforços, 
nos últimos tempos, para colocar em prática um sistema 
que promete revolucionar o trabalho da atividade-fim do 
Tribunal: o Controle Contínuo dos Atos da Administração 
Pública. Por meio dessa estratégia iremos elevar o TCE-RJ 
a um novo patamar de fiscalizações, nos adiantando na 
cobrança de atos e dados dos jurisdicionados e evitando, 
assim, com celeridade, possíveis danos ao erário e ao 
patrimônio público.

A ação preventiva não é benéfica apenas aos cofres dos 
municípios e do Estado. Ela ajuda, e muito, na correção 
de erros e irregularidades cometidos pelos gestores, 
muitas vezes por desconhecimento e não por má-fé. 
Quando nos antecipamos, damos a chance da correção 
de rumo, reforçando, assim, a política mais orientadora 
do que punitiva, que adotei desde que assumi a condução 
desta Corte – sem, no entanto, fugir da nossa obrigação 
constitucional. E não faltam quadros de excelência no 
Tribunal para orientar os jurisdicionados.

Esses servidores, distribuídos por vários setores, 
pesquisaram, estudaram e desenvolveram o projeto do 
Controle Contínuo. E são eles que vão colocar em prática 
a nossa pequena grande revolução na área do Controle 
Externo. Um caminho já aberto – é preciso reconhecer – 
pelas auditorias temáticas e especiais, como as realizadas 
para acompanhar a execução das obras do maior evento 
esportivo do mundo, as Olimpíadas Rio 2016, que nos 

mantém vigilantes em relação ao legado para a população.
O tema, aliás, vem sendo objeto de parcerias com o 

Tribunal de Contas da União e com o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), por meio do 
portal Fiscaliza Rio 2016 e do seminário Diálogo Público – 
desafios para o sucesso das Olimpíadas Rio 2016, realizado 
no ano passado, como bem lembra o ministro Augusto 
Nardes em artigo nesta edição.

Outra boa nova é a chegada dos auditores substitutos 
de conselheiro. Aprovados em rigoroso concurso público, 
eles irão, entre outras funções, trabalhar nas Câmaras 
Julgadoras, onde serão apreciadas matérias não abrangidas 
na competência exclusiva do Plenário. Com os novos 
órgãos colegiados que entram em funcionamento ainda 
este ano, o Tribunal se expande e ganha agilidade na 
apreciação de matérias.

Ao falar em expansão, não posso deixar de citar um 
movimento espontâneo de reconhecimento ao trabalho 
e à qualidade dos nossos servidores, que se configura em 
convites para participação em auditorias e oficinas fora 
de nossa área jurisdicionada. É o TCE-RJ exportando 
conhecimento, dividindo suas experiências com os demais 
órgãos de controle.

Outra satisfação é ver concluída mais uma publicação 
dos Estudos Socioeconômicos. Fonte de informação útil 
para quem deseja saber mais sobre o nosso estado, a nova 
edição anuncia o crescimento dos repasses do chamado 
ICMS Verde para as prefeituras que mais investem 
na preservação ambiental. Mais detalhes podem ser 
encontrados nesta TCE-RJ NOTÍCIA.
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pós meses de estudos e plane-
jamento, o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) inicia uma nova era na área 
do Controle Externo, com a execução, a 
partir de maio, das auditorias do projeto 
de Controle Contínuo dos Atos da Ad-
ministração Pública. Mais do que uma 
estratégia de fiscalização, a inédita me-
todologia revoluciona a atividade fim 
do Tribunal ao permitir que os atos de 
seus jurisdicionados sejam verificados 
de forma mais ativa e perene, em tempo 
real, a partir de indicadores e matriz pró-
prios, permitindo não só a identificação 

de falhas, como a prevenção de gastos 
excessivos, como nos casos de contratos 
de emergência por falta de processos li-
citatórios, até possíveis fraudes. Um ga-
nho para a sociedade, que deixa de ver o 
dinheiro de seus impostos desperdiçado 
em serviços mal prestados ou inexisten-
tes. E para os governos, que vão poder 
planejar melhor suas ações e agir com 
mais transparência. 

A nova estratégia, explica o secretário-
-geral de Controle Externo do TCE-RJ, 
Carlos Roberto de Freitas Leal, muda a 
sistemática de fiscalização até então utili-
zada pelo Tribunal, fundamentada, prin-

Capa

AtCe-RJ CRiA estRAtégiA 
inéditA pARA 
veRifiCAR os Atos 
dA AdministRAção 
públiCA: o ContRole 
Contínuo. iniCiAtivA 
AgilizA identifiCAção 
de AChAdos de 
AuditoRiA e peRmite 
mAioR AtuAção 
pReventivA

nova era nas fiscalizações 
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cipalmente, no recebimento dos atos pra-
ticados pelos jurisdicionados em função 
de regras estabelecidas no passado – além 
das auditorias especiais e temáticas, es-
tas realizadas a partir de outra dinâmica. 
O envio de processos, porém, permitia a 
abertura de brecha para um jurisdiciona-
do tentar burlar o controle deixando de 
enviar, por exemplo, um ato de contrata-
ção por prazo determinado.

“Em 2014, fomos ver, em auditoria, 
as contratações por prazo determinado. E 
verificamos que o universo de processos 
desse tipo de contratação era muito maior 
do que aquele que nos era informado. Ou 
seja, só descobrimos porque fomos vas-
culhar. E é isso que vai acontecer com o 
Controle Contínuo: nós vamos controlar, 
independentemente do que nos é enviado 
ou não. Essa estratégia vai nos permi-
tir o controle olhando o agora”, explica 
o secretário. Ele informa, ainda, que os 
processos referentes ao período anterior 
a 2016 seguirão sob o chamado controle 
tradicional. “Não é porque vira o exercício 
que meu dever de fiscalizar sobre o ano 
anterior acaba”, observa. 

Com o crescente número de atos e do 
volume de recursos aplicados pelos jurisdi-
cionados – só este ano o Tribunal deve fis-
calizar despesas do estado e dos 91 muni-
cípios jurisdicionados da ordem de R$ 120 
bilhões –, a lupa do TCE-RJ se agigantou. 
E para que isso acontecesse duas iniciati-
vas foram fundamentais: a implantação do 
processo eletrônico e a criação do Banco 
de Dados, abastecido por processos e ou-
tros documentos de atos praticados pelos 
jurisdicionados e enviados ao TCE-RJ por 
meio de formulário eletrônico e também 
pelos dados colhidos pelo Tribunal, como 
contratos não fornecidos. 

De posse das informações armazena-
das, os responsáveis pelo desenvolvimento 
do Controle Contínuo criaram 22 áreas de 
interesse para serem fiscalizadas, as chama-
das categorias. Entre os critérios utilizados 
para definição dessas categorias estão os 
serviços e as contratações mais importantes 
para o funcionamento de uma cidade, como 
no caso de alimentos e medicamentos, entre 
outros. O registro de dados das categorias se 
abre em vários itens, permitindo uma pes-
quisa detalhada. Na categoria Alimentação, 
por exemplo, é possível saber o tipo de com-
pra, se quentinhas ou gêneros alimentícios, 
entre outras opções, o seu destino,  forma de 
aquisição, número de pessoas beneficiadas. 

Diante dessa vitrine detalhada, o Con-
trole Externo vai poder comparar dados e 
realizar os seus ‘estranhamentos’ com o apoio 
de uma série de indicadores criados para o 
Controle Contínuo, como o de ausência, que 
aponta e localiza a falta de um determinado 
dado no sistema. “Esse estranhamento não 
significa diretamente um achado, não é na-
turalmente uma irregularidade. Mas significa 
que vamos olhar em detalhes aquela situação 
e, se for o caso, auditar”, afirma Carlos Leal. 

“Nós vamos controlar, 
independentemente 
do que nos é enviado, 
ou não, pelos 
jurisdicionados” 
Carlos roberto de Freitas leal

seCretário-geral de Controle externo

Áreas sujeitas às fiscalizações 
foram agrupadas em 22 categorias. 
Equipes fixas vão monitorar os 
temas com apoio de informações 
do Banco de Dados e através de 
auditorias cíclicas, constantes, e 
de forma simultânea, como numa 
órbita (leia mais nas páginas 8 e 9)
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O Banco de Dados é a base, mas o 
trabalho do Controle Contínuo vai muito 
além das fronteiras da sede do TCE-RJ. 
Cerca de cem auditores vão rodar perio-
dicamente os municípios jurisdicionados 
e órgãos do estado. O grupo foi dividido 
em equipes que irão atuar, separadamente, 
mas de forma simultânea e ao longo do ano, 
nas 22 categorias definidas para monitora-
mento, respeitando os períodos de tempo 
de fiscalização que cada categoria exige. O 
modelo de trabalho foi inspirado no siste-
ma solar, ou seja, as auditorias vão acontecer 
de forma cíclica, constante e num determi-
nado período, como numa órbita. 

“Trabalhamos no banco desde o ano 
passado e por todo esse início de 2016. 
E agora vamos ter as primeiras audi-
torias do Controle Contínuo. Estamos 
chamando esse controle de orbital, pois 
será cíclico e no período de 365 dias, o 
nosso ‘período orbital’”, explica Carlos 
Roberto de Freitas Leal.  De acordo com 
o secretário-geral de Controle Externo, o 
tempo de fiscalização das categorias dife-

Capa

Auditorias cíclicas e constantes

Banco de Dados a partir do e-TCERJ
Previsto no Plano Estratégico para o 

quadriênio 2016/2019, o Controle Con-
tínuo dos Atos da Administração Pública 
tem na base de seu  planejamento o projeto 
que permitiu ao Tribunal seguir sua missão 
pelo século XXI: o processo eletrônico, o 
e-TCERJ. Aliada a outras medidas, a ini-
ciativa – que criou para os órgãos públicos 
fiscalizados pela Casa  a obrigação de en-
viar mensalmente, por meio de formulário 
eletrônico, dados referentes a todos os atos 
praticados, acompanhados ou não de docu-
mentos digitalizados – foi passo fundamen-
tal para a criação do Banco de Dados. 

Com a obrigação criada, as informa-
ções dos atos dos jurisdicionados passaram a 
chegar regularmente ao Tribunal. Os dados 
foram, então, trabalhados e enquadrados para 

servir ao Controle Contínuo. A formatação 
dessa grande vitrine de informações, que per-
mite ao Controle Externo acusar de maneira 
rápida a falta ou falhas nas informações que 
devem ser prestadas,  contou ainda com a ex-
tração de elementos junto ao então Sistema 
Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios (Siafem/RJ), em es-
pecial ao Módulo de Controle de Contratos 
Administrativos, no qual são registrados os 
contratos administrativos firmados pela Ad-
ministração Pública Estadual. Outra fonte 
de abastecimento do banco foram as próprias 
buscas diretas do Controle Externo, envida-
das diante da existência de lacunas apontadas 
pelo próprio sistema. A formação do banco e 
da estratégia do Controle Contínuo mobili-
zou dezenas de servidores.

“A formação do Banco de Dados permite 
a identificação de exceções e anomalias, 
tendências e indicadores, gerando 
informações que irão nortear a tomada 
de decisão. A avaliação de controles 
e riscos de maneira automatizada 
possibilitará atuação mais abrangente.”

LuciAnny cArvALho  
#Banco de Dados
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re porque leva em consideração uma série 
de variáveis, como, por exemplo, o volume 
de recursos ali envolvidos, a chamada ma-
terialidade; o risco, e a relevância. 

“Quando pegamos uma categoria 
como a de Alimentação, por exemplo, que 
movimenta R$ 697 milhões nos municí-
pios, e Mobiliário (aquisição), com R$ 12 
milhões, é clara a diferença de grande-
za. Então, eu não posso utilizar tempos 
iguais para controlar as duas categorias. 
Mas elas serão controladas periódica e 
constantemente” observa o secretário. 
Cada equipe formada vai fiscalizar duas 
categorias. Assim, quando terminar de 
controlar uma, os auditores iniciam ime-
diatamente a verificação da outra. Ao 
fim da segunda, retorna novamente para 
a primeira, e assim sucessivamente. “Em 
paralelo, outras equipes estarão realizan-
do suas auditorias. Tudo estará girando, 
mas em estabilidade. Daí a ideia da órbi-
ta”, completa Carlos Leal.

Embora desafiante e amplo, o Con-
trole Contínuo está mobilizando parte dos 
servidores do Controle Externo. Por en-
quanto, um contingente de técnicos segue 
trabalhando no controle tradicional, nos 
processos de origem anterior a 2016. E, à 

medida que forem sendo encerrados, mais 
profissionais seguem para o novo sistema. 

“Nossa expectativa é ter, com o pas-
sar do tempo, cada vez mais pessoas no 
Controle Contínuo. E pessoas cada vez 
mais treinadas para estranhar, ou seja, para 
localizar e perceber as falhas dos jurisdi-
cionados a partir da estratégia construída. 
Estamos só no começo. Imagine o uso rei-
terado do banco, o trabalho contínuo das 

equipes nas categorias, o quanto de espe-
cialização vamos ter”, diz o secretário, sem 
esconder o entusiasmo.

Entre as vantagens vinculadas à nova 
estratégia, Carlos Leal destaca a do con-
trole preventivo como a mais benéfica.  
“Ao saber que um determinado jurisdicio-
nado vai contratar, posso me antecipar no 
controle, agir antes do ato acontecer, como 
já faz o Tribunal com os exames de editais.  
Se vejo antes, consigo saber se o preço do 
objeto ou serviço pretendido é justo. Se 
vejo depois da transação realizada, posso 
achar sobrepreço, e aí meu papel é imputar 
débito. Mas quem disse que é fácil resgatar 
o débito?” , pondera. 

Outro ponto apontado como positi-
vo é a tempestividade: “A própria ideia de 
justiça está associada ao tempo. Controlar 
alguma coisa para punir ou para orientar 
após seu fim é ineficaz e injusto. Ao agir de 
forma tempestiva nós atuamos com mais 
eficácia, ampliamos a sensação de controle, 
evitamos  gastos desnecessários. A efeti-
vidade está necessariamente presa ao mo-
mento do controle. E esse momento tem 
que ser próximo do fato.  Perseguimos essa 
meta até chegar ao Controle Contínuo. É 
uma conquista”.

“há uma carência de jurisprudência 
e doutrina sobre a Lei 12.232/10, 
que regula parte das contratações de 
serviços de publicidade. E o projeto 
me motivou a desenvolver um curso 
específico pela Escola de contas sobre 
licitações e contratos de publicidade.”

“Esta ação proativa do Tribunal de 
contas poderá resultar na correção 
de irregularidades sanáveis e na 
mitigação da possibilidade de danos 
aos cofres do Estado, o que se traduz 
em aumento da efetividade de 
nossas auditorias.”

“com o projeto do controle 
contínuo temos a capacidade de 
efetuar testes de controle em base de 
dados, de forma a identificar exceções 
e anomalias, tendências e indicadores 
de risco, com o fim de auditar as 
despesas tempestivamente.”

ALEssAnDro oLivEirA 
#serviços de saúde e Medicamentos

DAniEL Dos sAnTos  
#Publicidade e Propaganda

WAshingTon cAMPos  
#Alimentos

Algumas vantagens

Prevenção contra danos 
ao patrimônio público

Controle permanente  
em tempo real

Fiscalizações mais ágeis

Identificação de falhas  
e fraudes

Maior transparência nos 
gastos públicos
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rio 2016

Cidade em transformação
AuditoRiAs do tRibunAl 
ACompAnhAm A 
exeCução dAs obRAs 
pARA As olimpíAdAs 

ete anos após a escolha do Rio 
de Janeiro como sede dos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos 

de 2016, e com o início da disputa, em 5 de 
agosto, as obras e equipamentos destinados 
ao atendimento dos eventos, mas que ficam 
em definitivo para a cidade e seus habitantes, 
ganham contornos finais. Responsável pelo 
acompanhamento das propostas no âmbito 
do Governo do Estado, o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) vem 
acompanhando a execução dos trabalhos atra-
vés de auditorias especiais para não deixar a po-
pulação sem a melhor das conquistas: o legado. 

Tendo um projeto inicial orçado em R$ 
28,8 bilhões, a candidatura da Cidade Ma-
ravilhosa superou Chicago (EUA), Tóquio 
( Japão) e Madri (Espanha) na concorrência 
final para receber os jogos. Porém, nos sete 
anos que se passaram desde a escolha, o pro-
jeto Rio de Janeiro – que inclui verbas fede-
rais, do estado, da prefeitura da Capital e da 
iniciativa privada – saltou para R$ 39,07 bi-
lhões, segundo a última atualização do Pla-
no de Políticas Públicas Rio 2016, em abril 
de 2015. Desse montante, R$ 24,6 bilhões 
são destinados ao legado olímpico; R$ 7,07 
bilhões à construção de instalações, e outros 
R$ 7 bilhões para a operação dos Jogos.

Para melhor acompanhar as contra-
tações de projetos, obras e serviços de 
engenharia destinados às Olimpíadas e 
Paralimpíadas de 2016 sob a responsabi-
lidade do Governo do Estado, o TCE-RJ 
esquadrinhou a Matriz de Responsabi-
lidades e o Plano de Políticas Públicas 
– documentos desenvolvidos pela Auto-
ridade Pública Olímpica (APO) que fun-
cionaram como guia para a execução das 
obras propostas no dossiê de candidatura 
do Rio de Janeiro.
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Cidade em transformação

De Ipanema à Barra em 23 minutos

De todas as intervenções previstas, o 
Executivo estadual ficou responsável por 11 
projetos, que totalizaram, até abril de 2015, 
R$ 10,3 bilhões. Entre os mais importan-
tes estão a reforma e adequação do Estádio 
de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas; a 
implementação da Linha 4 do metrô; a re-
vitalização de seis estações de trem, e a des-
poluição da Baía de Guanabara.

Desde 2014 o TCE-RJ realiza audi-
torias de levantamento e acompanhamento 
junto a órgãos e secretarias de Estado, com 
objetivo de tornar suas ações de controle 
mais eficientes em relação ao projeto dos Jo-
gos. As análises prosseguem até o desfecho 
das obras e três relatórios já foram produzi-
dos, dois deles votados e com recomenda-
ções e determinações aos responsáveis. 

De acordo com as análises, com exce-
ção da Linha 4 do metrô, que não deve ser 
entregue à população antes da abertura dos 
Jogos – o atraso na obra foi motivo de alerta 
do Tribunal ao governo em 2015 –, o projeto 
mais complicado, do ponto de vista da execu-
ção dos trabalhos, é o da reforma do Estádio 
de Remo da Lagoa. A obra, prevista para ter-
minar em novembro de 2015, ficou paralisa-
da por três meses devido à falta de repasses à 
empresa responsável pela intervenção. Diante 
do impasse, outra firma assumiu o contrato 
em 22 de fevereiro último, quando restavam 
ainda 19,78% do projeto a serem executados. 
Novo prazo foi acordado e a entrega do equi-
pamento está prevista para 8 de junho, dois 
meses antes da abertura da Olimpíada. 

Já a ambição de despoluir a Baía de 
Guanabara acabou transformada em ações 
pontuais, de pouca eficiência em longo prazo. 
Projetos como a instalação de ecobarreiras e 
a utilização de ecobarcos para a retirada de 
lixo da área de competição seguem no cro-
nograma, mas outras obras de infraestrutura 
e controle de emissão de esgoto na baía não 
serão colocadas em prática. Contudo, apesar 
de enfrentar muitas dificuldades, as obras de 
esgotamento sanitário do eixo olímpico se-
guem em curso e deverão ficar prontas em 
junho de 2016, com o atraso de 15 meses.

Um dos principais legados das 
Olimpíadas, a Linha 4 do metrô vai 
transportar mais de 300 mil pessoas por 
dia. São 16 km de trilhos ligando a Zona 
Sul à Barra da Tijuca, com seis estações 
no trajeto: Jardim Oceânico, São Conra-
do, Gávea, Antero de Quental, Jardim de 
Alah e Nossa Senhora da Paz. A estação 
Gávea, porém, só deve ficar pronta em 
2018. A expectativa é de que os testes de 
operação entre os terminais aconteçam 
em julho. Durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos o serviço estará liberado 
somente aos passageiros que possuírem 

ingressos para competições. Orçada em 
R$ 8,79 bilhões, a obra já bateu a casa dos 
R$ 10,24 bilhões. Em meados de 2015 o 
TCE-RJ alertou, através de relatório de 
vistorias técnicas, para o risco de as obras 
não ficarem prontas para a Rio 2016, 
como é chamada a Olimpíada do Bra-
sil. A Linha 4 deve iniciar sua operação 
plena em outubro e o tempo estimado de 
viagem entre as estações General Osório, 
em Ipanema,  e Jardim Oceânico, na Bar-
ra, é de 23 minutos. Na última estação o 
passageiro terá acesso direto a uma plata-
forma do BRT.

A reforma e adaptação 
do Estádio de remo 
da Lagoa para as 
competições de remo 
e canoagem custaram 
r$ 6.988.310,75. 
As obras chegaram a 
f icar paradas e houve 
mudança de empreiteira. 
A previsão de conclusão 
é dia 8 de junho

Marcelo Horn/APO
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rio 2016

Salto de qualidade na 
mobilidade urbana

Contagem regressiva

A partir do dia 5 de agosto a Cidade Maravilhosa 
se tornará olímpica. E a Prefeitura do Rio de Janeiro 
é responsável por 24 projetos dessa transformação. O 
BRT, por exemplo, representa uma alternativa rápida 
de viagem que vai ligar, através de três vias expressas, 
bairros como Recreio e Deodoro; Barra da Tijuca e 
Santa Cruz; Centro e Zona Oeste. Também presente 
no pódio, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é outro 
grande legado. A nova Zona Portuária, porém, é can-
didata ao ouro na preferência popular. São cerca de 5 
milhões de metros quadrados revitalizados através de 
mudanças radicais, como o fim do Elevado da Peri-
metral e a chegada dos museus do Amanhã e de Arte 
do Rio (MAR).

“Minhas expectativas são as 
melhores. Competir no Brasil 
com toda a torcida junto 
comigo, torcendo a favor, isso 
ajudará muito  
na hora da disputa” 
 

alan Fonteles, atleta paralímpiCo, medalha de ouro nos 
200m nos Jogos paralímpiCos de londres

“Lutar numa Olimpíada 
é muito gratificante para 
um atleta, principalmente 
dentro de casa. Vai ser um 
sonho lutar na Olimpíada 
aqui no Rio de Janeiro”
 

raFaela silva, JudoCa, Campeã mundial em 2013 
no grand prix de dusseldorF, alemanha

“Uma Olimpíada em 
casa te gera uma 
pressão sem tamanho. 
Sem dúvida, essa será 
a Olimpíada mais 
difícil das seis que 
eu já disputei, como 
jogador e técnico”
 

bernardinho, téCniCo da seleção 
masCulina de vôlei. é o maior Campeão da 
história do voleibol, aCumulando mais de 
30 títulos em 20 anos de Carreira

Divulgação

Fernando Maia/CPB

 Divulgação/CBJ
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artiGo

O TCU E  
A FISCALIZAçÃO  
DAS OLIMPíADAS  

RIO 2016
O grande desafio de um país na realiza-

ção de um evento do porte das Olimpíadas é 
conseguir aproveitar essa oportunidade para 
dar um salto nos seus índices de desenvolvi-
mento econômico e social. Deve-se buscar 
sair de um cenário de crescimento linear ou 
de recessão para um crescimento exponencial, 
tendo como mais importante consequência a 
melhoria da qualidade de vida de todos os 
seus habitantes, principalmente dos que per-
tencem às classes sociais menos favorecidas.

 Contudo, a importância desse espetá-
culo não está apenas nas obras, nas políticas 
públicas ou nos valores financeiros envol-
vidos. Está também na divulgação da ima-
gem do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro.

Em termos de valores, para que os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 
sejam realizados, o volume de recursos in-
vestidos está estimado em R$ 38,4 bilhões, 
que incluem recursos públicos dos gover-
nos federal, estadual e municipal, além da 
parcela oriunda do setor privado. Isso sem 
falar nas renúncias tributárias que até 2015 
alcançavam, apenas no âmbito federal, o 
montante de R$ 3,8 bilhões. 

Diante da relevância do tema, o Tri-
bunal de Contas da União tem mantido 
profícua parceria com os Tribunais de 
Contas do Estado e do Município do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ e TCMRJ) para que 
as fiscalizações ocorram de forma racional 
respeitando as competências legais de cada 
um desses órgãos.

O controle do TCU é exercido de for-
ma concomitante com o andamento das 
obras e, por intermédio de suas decisões, 

tem possibilitado as correções e os ajustes 
necessários, evitando o desperdício de re-
cursos públicos.

As nossas equipes especializadas, com 
vistas a contribuir com o sucesso desse 
evento, têm fiscalizado os mais diversos te-
mas, tais como: investimentos em infraes-
trutura esportiva, mobilidade urbana, segu-
rança pública e defesa, aeroportos, energia, 
turismo, transparência dos gastos públicos, 
legado para a cidade do Rio de Janeiro, le-
gado esportivo, legados ambientais, renún-
cia de receitas, entre outros.

A atuação do TCU foi relevante, por 
exemplo, para a revogação do art. 15 da 
Lei do Ato Olímpico (Lei 12.035/2009), 
que previa que os entes (União, estado e 
município) cobrissem qualquer déficit do 
Comitê Rio 2016. Em decorrência de tal 
revogação, o Comitê teve que se preocupar 
mais com suas receitas e despesas, uma vez 
que o déficit não seria mais coberto por 
recursos públicos.

Nossa atuação também contribuiu 
para o aperfeiçoamento da transparência 
dos dados referentes às obras custeadas com 
recursos federais, visto que fiscalizamos to-
das as publicações da Matriz de Responsa-
bilidade, além do que, buscamos de forma 
incessante junto ao Governo Federal a 
apresentação de um Plano de Legado para 
as arenas esportivas.

Além de suas fiscalizações, com vis-
tas a incrementar o controle social e a 
transparência dos Jogos, o Tribunal de-
senvolveu o portal “Fiscaliza Rio 2016” 
(www.fiscalizario.gov.br), que contém as 
informações a respeito da atuação dos 
tribunais de contas envolvidos nas fiscali-
zações dos Jogos Rio 2016.

Também com o objetivo de incremen-
to do controle social e da maior participa-
ção dos cidadãos no sucesso dos Jogos, or-
ganizamos em conjunto com o TCE-RJ e 
TCMRJ o evento “Diálogo Público – De-
safios para o Sucesso das Olimpíadas Rio 
2016”, realizado em 13 de agosto de 2015, 
na cidade do Rio de Janeiro.

Dessa forma, estamos chegando ao 
fim da etapa de planejamento para os 
Jogos com sucesso. No entanto, o traba-
lho dos órgãos de controle relacionados 
com tal evento continuará por um bom 
tempo. É certo que ainda serão realiza-
dos diversos trabalhos em conjunto, tais 
como a análise da eficiência, da eficácia 
e da efetividade da realização dos Jogos 
Olímpicos no Brasil, bem como o exame 
do cumprimento dos compromissos acor-
dados no Dossiê de Candidatura.

Augusto Nardes é 
administrador de empresas. 
Foi vereador por santo Ângelo 
(rs), deputado estadual  
e federal. É o relator dos  
Jogos olímpicos no Tcu

“A importância desse 
espetáculo não está apenas 

nas obras, nas políticas 
públicas ou nos valores 
financeiros envolvidos.  

Está também na divulgação 
da imagem do Brasil e  

do Rio de Janeiro”

auGusto Nardes
mInIsTRo Do TRIBunAL DE ConTAs DA unIão (TCu)
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Reconduzido em março à presidência 
do Instituto Rui Barbosa (IRB) para 
mais um biênio, Sebastião Helvecio, 
também presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG), não esmorece na busca 
pela melhoria da administração 
pública. Sem meios termos, o 
conselheiro reconhece, nesta 
entrevista à tCe-RJ notíCiA, que a 
governança no Brasil “precisa avançar 
muito” e que o aperfeiçoamento 
das ações de Controle Externo é o 
caminho certo para melhorar a vida 
dos cidadãos. 

‘O foco é usar 
o controle para 
melhorar a vida 
do cidadão’
Como o IRB pode colaborar com o aper-
feiçoamento dos tribunais de contas e de 
seus quadros?

O Instituto Rui Barbosa está conce-
bido para compartilhar técnicas e conhe-
cimentos entre servidores públicos, espe-
cialmente na área de Controle Externo, 
visando a contribuir para a melhoria da 
administração pública no Brasil. Um pro-
duto relevante que acabamos de entre-
gar é o Livro Azul contendo as Normas 
Brasileiras de Auditoria do Setor Público 
(NBASP), harmonizando os níveis 1 e 2 
da Organização Internacional de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores (Intosai). 
Este ano faremos o mesmo com o nível 
3, que trata das auditorias financeiras. Ou 
seja, o foco é usar o controle para melho-
rar a vida do cidadão.

 
Episódios recentes despertaram os cida-
dãos para a questão da corrupção. Os tri-
bunais de contas são um caminho para a 
redução do problema?

Sem dúvida. A corrupção é um dos 
males da sociedade, tem raízes culturais 
e deve ser enfrentada como uma verda-
deira guerra, com batalhas diárias. Inú-
meras operações de combate à corrup-
ção nascem com informes dos tribunais 
de contas. Também estamos empenha-
dos no combate à ineficiência, menos 

midiática, mas igualmente danosa ao 
erário. Aqui me refiro a negligenciar re-
ceitas e desperdiçar despesas.

 
Uma boa governança pode ajudar nes-
te sentido?

A governança tem suas origens 
nas corporações privadas e os traba-
lhos pioneiros de Berle&Means (1932), 
Jensen&Meckling (1976) estimularam 
a implantação do conceito no setor 
público. No Brasil, a Constituição de 
1988 insculpiu as bases da governança 
na área pública ao fixar os direitos e as 
garantias fundamentais do cidadão, or-
ganizar política e administrativamente 
o Estado e os Poderes, definir e segregar 
papéis e responsabilidades, instituir sis-
tema de freios e contrapesos e especial-
mente estruturas de controle interno e 
externo com generosa importância aos 
tribunais de contas.

 
Qual é a sua avaliação da governança  
no País? 

A governança no Brasil precisa 
avançar muito. Ano passado analisamos 
7.770 entidades públicas dos três níveis 
da Federação (380 federais, 893 estadu-
ais e 6.497 municipais) e encontramos 
níveis avançados de governança em 
apenas 14% das municipais, 15% das 

estaduais e 26% das federais. O Índice 
Geral de Governança vai ser monitora-
do e esperamos que sirva de parâmetro 
para uma melhoria constante.

 
O dinheiro público no Brasil é bem gasto?

A qualidade do gasto público é mal 
avaliada. Atualmente estabelecemos mé-
tricas (medidas brutas) que percebam 
o qualitativo. A execução orçamentária 
é incrementalista. Há compadrio insti-
tucional. Não se mede custo-benefício 
de políticas públicas. Temos regimes 
previdenciários sem atuária séria e ri-
gor de ativos, descaso ambiental, licita-
ções que não estudam o melhor preço, 
baixo investimento e facilidades de en-
dividamento estatal, sendo que o custo 
da dívida pública supera a maioria das 
funções. Este grave quadro leva ao que 
o professor Daniel Innerarity chama de 
“colonialismo geracional”, ou seja, a ge-
ração de hoje se apropriando de recursos 
que são da geração futura. 

 
Recentemente, o senhor afirmou que a 
maior utilidade dos tribunais de contas é 
para o cidadão. Acredita que os brasileiros 
têm essa percepção?

Certamente que não. No sentido de 
melhorar a gestão pública e o diálogo 
com a sociedade, o IRB está lançando 

sebastião heLveCio
PREsIDEnTE Do InsTITuTo RuI BARBosA 
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a Rede Nacional de Indicadores Públi-
cos, para que os cidadãos tenham maior 
clareza do orçamento em sua cidade. 
O que arrecadou, onde gastou e como 
impactou em sete dimensões avaliadas 
(saúde, educação, meio ambiente, ges-
tão fiscal, cidade protegida, planeja-
mento e segurança em TI). A própria 
medição de desempenho dos Tribunais 
de Contas já comprova uma melhora, 
mas o caminho é longo e instigante.

 
O cidadão brasileiro já é protagonista no 
controle social?

Este é o grande objetivo. As pes-
quisas das macrotendências do Contro-
le Externo, sintetizadas em nove dire-
trizes, consolidam tal viés: contribuição 
para melhoria da governança, da gestão 
e da qualidade do gasto; fortalecimento 
dos controles preventivo e concomitan-

te dos recursos públicos; prevenção e 
combate a corrupção; Controle Externo 
em rede; fomento ao controle social da 
gestão publica; contribuição para a pro-
dução e disseminação do conhecimen-
to; gestão de informações estratégicas; 
intensificação do controle financeiro 
nas áreas mais relevantes; avaliação do 
impacto das ações de Controle Externo.

Os tribunais de contas estão utilizan-
do a tecnologia para levar informações 
e conhecimento para áreas distantes de 
suas sedes. Qual a importância dessas 
iniciativas?

Conforme falei, é absolutamente 
fundamental integrar as informações 
estratégicas e fortalecer o uso massivo 
de TI. Processos digitais e cruzamento 
de dados para maior amplitude e celeri-
dade das ações de fiscalização.

O IRB, a Atricon, o TCU e os demais tri-
bunais de contas estão investindo cada vez 
mais em parcerias para trabalhos conjun-
tos. O que se pode esperar dessa união?

Harmonização de procedimentos 
com amplo respeito ao princípio fede-
rativo – condição pétrea escancarada 
em nossa Constituição –, pesquisa e 
divulgação de boas práticas e trabalho 
coordenado. As auditorias coordenadas 
que realizamos já têm reconhecimento 
internacional. Vamos aprofundar a in-
ternacionalização de nosso parâmetro 
na busca da excelência. 

O senhor é favorável à criação do Con-
selho Nacional dos Tribunais de Contas?  
Por quê? 

O Conselho Nacional dos Tribu-
nais de Contas é necessário para a con-
solidação de um sistema nacional de 
Controle Externo. É vital para o forta-
lecimento do sistema.

 
Quais os seus planos para o IRB nos pró-
ximos dois anos?

Continuar o trabalho ao lado de 
colegas e servidores que muito traba-
lham para a produção e disseminação 
do conhecimento na área do Controle 
Externo e empoderamento do cidadão 
para o protagonismo do controle social.

estamos empenhados  
no combate à ineficiência, 
menos midiática, mas 
igualmente danosa  
ao erário”

“
o Conselho nacional 
dos tribunais de Contas 
é necessário para a 
consolidação de um 
sistema nacional de 
Controle externo”

“
Divulgação Atricon
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Programa de formação  
para auditores substitutos

palavra
Paula Nazareth
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Palestras, mesas-redondas 
e seminários são algumas das 
modalidades trabalhadas no 
programa de formação dos três 
auditores substitutos de conse-
lheiro, Andrea Siqueira Martins, 
Marcelo Verdini Maia e Rodrigo 
Melo do Nascimento, primeiros 
titulares do cargo, empossados 
no dia 28 de março de 2016.

 A atividade, com um forma-
to inédito e iniciada um dia após 
a posse, foi desenvolvida e acom-
panhada de perto pela ECG 
com o objetivo de apresentar a 
estrutura e atuação do Tribunal 
de Contas aos novos servido-
res, além de orientá-los sobre 
as atribuições do novo cargo, 
regulamentado pela Lei Com-
plementar 156/2013, que criou 
as Câmaras Julgadoras do TCE 
onde eles vão atuar. Os auditores 
também propuseram atividades, 
uma inovação.

A diretora-geral da ECG, 
Paula Nazareth, ressaltou a ênfa-
se dada aos temas de relevância 

para o cargo. Na mesma direção, 
a assessora pedagógica da ECG, 
Sandra Maciel de Almeida, refor-
çou a importância da realização de 
discussões mais amplas, envolven-
do as atribuições do auditor subs-
tituto, como a atuação do TCE no 
controle da administração pública, 
o controle social, responsabilidade 
socioambiental, o papel dos ór-
gãos de controle externo e interno, 
entre outros temas. 

“Recebemos representan-
tes do Tribunal de Contas da 
União (TCU), do Tribunal de 
Contas do Município do Rio 
Janeiro (TCMRJ), das contro-
ladorias do Estado e do Muni-
cípio, e da Auditoria-Geral do 
Estado (AGE), da Controla-
doria-Geral da União (CGU), 
além do desembargador Jessé 
Torres e, para apresentar o fun-
cionamento dos órgãos internos 
do TCE, trouxemos os titulares 
de cada área, sempre visando à 
integração e ao esclarecimento”, 
assinalou a pedagoga.

O ano de 2016 é emblemático para a Escola de Contas 
e Gestão. Estamos completando 10 anos de atividades. 
Criada pela Deliberação TCE-RJ 231, de 30 de agosto 
de 2005, a ECG passou a integrar o Sistema Estadual de 
Ensino por meio do Decreto do Governo do Estado 40.367, 
de 27 de novembro de 2006.

Ao longo desse período, a ECG aumentou 
significativamente o quantitativo de servidores atendidos, 
ganhou instalações próprias, aprimorou seu projeto 
didático-pedagógico, estabeleceu parcerias com outras 
instituições, deu forma a importantes iniciativas de difusão 
do conhecimento, com estímulo, por meio de premiações, 
à pesquisa e à adoção de práticas bem-sucedidas na 
administração pública. A confirmar a amplitude educativa de 
nossa escola, os números de 2015 se revelaram auspiciosos: 
10.724 servidores foram beneficiados pelas ações de 
formação e capacitação.

Podemos afirmar, com orgulho, que hoje a ECG não 
só cumpre, com elevado nível de excelência, sua missão de 
formar e capacitar os servidores do TCE-RJ e os nossos 
jurisdicionados das esferas estadual e municipal, como tem se 
lançado a empreendimentos para a melhoria do desempenho 
de suas funções, como o Projeto Incluir, em convênio com 
a Faculdade de Educação da UFRJ. O seu pioneirismo 
entre as escolas de governo e as mudanças já perceptíveis no 
âmbito da ECG nos dão a certeza de que estamos no bom 
caminho para a construção de uma sociedade mais justa.

Reconhecimento aos esforços dos servidores da ECG, 
bem como de todos que procuram nossas salas em busca 
de aperfeiçoamento, não tem faltado. O apoio do Conselho 
Deliberativo do TCE-RJ a nossos projetos e iniciativas 
tem sido imprescindível e incondicional. E para culminar, a 
ECG foi agraciada, em dezembro de 2015, com o Prêmio 
Qualidade Rio (PQRio) – Ciclo 2015, na Categoria Bronze. 

A educação é um processo. Educação significa 
mudança. A ECG está pronta para novas conquistas e 
desafios, com vistas, sobretudo, à adequação da gestão pública 
às exigências da sociedade.
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ www.ecg.tce.gov.br

Diretora da Escola de Administração Judiciária 
(Esaj), Angela Pingitore é incentivadora de primeira 
hora da parceria da instituição com a ECG.  São 
oito anos de ajuda mútua, de trocas, como a que vem 
acontecendo na área ambiental: tutores das duas 
escolas estão ministrando cursos em conjunto.

 O que representa essa par-
ceria?

A parceria existe des-
de abril de 2008, mas a 
questão ambiental aproxi-
mou mais as escolas, com 
intercâmbio maior de ini-
ciativas e de produção de 
materiais. A assinatura do 
Protocolo de Intenções da 
Rede Rio de Sustentabili-
dade pelos dois tribunais, 
além de outras entidades 
públicas, reforça a convic-
ção de que é preciso união 
para efetivar esse objetivo 
sustentável. As escolas, em 
seus papéis, disseminam e 
promovem a sensibilização 
sobre o tema.

Como surgiu o trabalho 
conjunto no projeto de 
EAD da ECG?

A necessidade de ca-
pacitação de servidores e 
colaboradores dos dois tri-

bunais, que têm a mesma 
peculiaridade – o desafio 
de alcançar todo o estado, 
principalmente o interior 
– fez com que o presidente 
do Conselho Consultivo da 
Esaj, desembargador Antô-
nio Eduardo Ferreira Du-
arte, incentivasse uma busca 
maior de intercâmbio entre 
as escolas.

Como o tema sobre meio 
ambiente é tratado na Esaj?

Em 2010, o TJRJ ade-
riu à Agenda Ambiental 
na Administração Pública 
(A3P) do Ministério do 
Meio Ambiente. Nessa 
oportunidade a Esaj co-
meçou a capacitar seus 
servidores e colaboradores 
nos temas sobre sustenta-
bilidade. Em junho, a Esaj 
forma a primeira turma de 
pós-graduação em Direito 
Ambiental.

bate-papo

Iniciativa indutora 
de mudanças 

aNgela Cardoso PiNgitore
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Novos cursos a distância sobre 
política de resíduos sólidos
Oferecido como piloto, a primeira edição do curso sobre ‘Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: considerações gerais, resultados espe-
rados e principais desafios’, na modalidade a distância, foi aprovado 
com louvor por seus participantes: servidores do TCE-RJ e de outros 
tribunais, dos municípios e representantes da sociedade civil.  Com 
a boa recepção, duas novas turmas estão sendo criadas. As inscrições 
podem ser feitas pelo site da ECG até 29 de maio. O curso é intro-
dutório ao tema e conta com vídeoaula, quiz e fórum de debate com 
mediação de tutor. As aulas acontecem entre 8 e 29 de junho. 

Oficiais da PM na sala de aula

Prêmio Gama Filho

A Corregedoria da Polí-
cia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (PMERJ) inscre-
veu 20 oficiais no curso de 
capacitação preparado pela 
ECG para a tropa. O curso, 
que contou com a participa-
ção de servidores do Setor 
de Inteligência da Secretaria 
de Segurança, foi modelado 

com disciplinas importantes 
para a realização de despesas 
públicas e controle de ativos.  
Os módulos incluíram lici-
tações, contratos administra-
tivos com noções de econo-
micidade, gestão de contrato, 
gestão de bens patrimoniais, 
gestão de bens de consumo e 
sistema de controle interno.

‘A gestão pública e o 
meio ambiente’ é o tema 
escolhido pela ECG para o 
Prêmio Gama Filho – Versão 
2016. O edital foi lançado no 
dia 23 de março e o prazo 
para as inscrições e entre-
ga das monografias termina 
em 10 de junho. Os candi-
datos poderão selecionar os 
seguintes tópicos: gestão de 
resíduos sólidos urbanos; 
saneamento básico; recursos 
hídricos; fontes renováveis 

de energia; inovações tec-
nológicas na área ambiental; 
mudanças climáticas; licita-
ções sustentáveis e Agenda 
2030 – objetivos de desen-
volvimento sustentável. A 
comissão julgadora reúne o 
economista Sergio Besser-
man Vianna, professor da 
PUC-Rio; o desembargador 
do TJRJ Jessé Torres Pereira 
Junior, e o advogado Paulo 
de Bessa Antunes, professor 
da UFRJ.
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m tempos de crise financeira, algumas prefeituras do 
Estado do Rio de Janeiro estão encontrando no círcu-
lo virtuoso da sustentabilidade um caminho para au-

mentar suas receitas, com base na Lei Estadual 5.100/2007. A 
regra aumenta o repasse do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) para as prefeituras que mais inves-
tem na preservação ambiental. Segundo dados da 15ª edição 
dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, 91 dos 92 municípios do Rio, incluindo a capi-
tal, conseguiram, em 2014, aumentar sua arrecadação por conta 
da Lei do ICMS Verde. A nova edição da pesquisa do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que tem 
como base índices coletados em diferentes fontes, como IDH, 
Ideb e PIB, por exemplo, traz ainda outra novidade: uma análi-
se completa da gestão de recursos hídricos do Estado.  

Atestados pela Secretaria de Estado do Ambiente, os ga-
nhos com o chamado ICMS Verde levaram, em 2014, R$ 195 
milhões aos cofres das 91 prefeituras que realizaram inves-
timentos na área ambiental nos seus territórios. Apenas São 
Francisco de Itabapoana, na Região Norte Fluminense, não 
recebeu a recompensa. De acordo com Jorge Eduardo Salgado 
Salles, responsável pela Coordenadoria de Controle da Receita 
do TCE-RJ, os municípios disputam entre eles um montante 
referente a 25% da arrecadação total do ICMS. “O valor global 
a ser distribuído entre os municípios só aumenta se o Estado 
aumentar a arrecadação do ICMS. A maior disputa é entre as 

cidades. Quem fizer o maior investimento aumenta sua fatia 
nesse bolo”, ressaltou Salgado. 

 
Silva Jardim lidera ranking

 Campeão de arrecadação nesse quesito, a cidade de Silva 
Jardim, na Região dos Lagos, conhecida por sua vasta cobertura 
de mata e por ser a área de maior preservação do mico-leão-
-dourado no País, recebeu R$ 8.892.669 de ICMS Verde em 
2014. A importância do montante pode ser verificada quando 
comparada com o investimento da prefeitura nas áreas da Edu-
cação (R$ 16 milhões) e da Saúde (R$ 15 milhões).  

“O repasse do ICMS Verde é muito importante tanto para 
investimentos, quanto para a autoestima da população, que 
vibra quando somos considerados a melhor gestão ambiental 
de todo o estado. Nós não possuíamos um código ambiental, 
mas criamos a legislação e, a partir daí, pudemos ter uma ação 
mais efetiva na proteção do meio ambiente. Atualmente, temos 
investido na conscientização, em campanhas de preservação e 

E

iCms verde: 
caminho para 
aumentar a 
arrecadação 
CidAdes fluminenses investem 
nA pReseRvAção AmbientAl e 
gAnhAm R$ 195 milhões 

santuário do mico-leão-dourado, silva Jardim fez leis específicas para 
preservar o meio ambiente e arrecadou quase r$ 9 milhões em 2014

Foto: Rerpodução ICM
Bio
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pelo uso mais consciente dos recursos naturais. Assim, criamos 
uma cultura de proteção de nosso verde”, celebra o prefeito de 
Silva Jardim, Wanderson Gimenes.

 
Lixo ainda é problema

 Mesmo diante do bom desempenho de Silva Jardim e ou-
tros municípios do interior do Rio de Janeiro, o levantamento 
apresentado sobre a Lei do ICMS Verde mostra que muitas ci-
dades priorizam o trabalho de preservação às unidades de con-
servação, responsáveis pelo maior repasse estadual. Contudo, 
existem também pontos de alerta. A destinação adequada do 
lixo é o principal problema. Em 2014, foram 28 cidades do Rio 
que não chegaram a receber sequer R$ 200 mil de arrecadação 
anual referente à destinação adequada de seus resíduos sólidos. 
Dentre esses municípios, seis não receberam nenhum centavo. 
São eles: Magé, Maricá, Rio Bonito, Rio das Flores, São Fran-
cisco de Itabapoana e Valença.

A estrada ainda é longa para que as cidades tirem 100% 
de proveito da Lei do ICMS Verde, mas quase todas, pelo vis-
to, já aprenderam o caminho para chegar à fonte de recursos 
que está provocando uma revolução ecológica nos municípios 
fluminenses. São ciclos de benefícios que não deverão mais 
parar, ou seja: a prefeitura passa a investir mais na proteção ao 
meio ambiente, os moradores ganham uma maior qualidade 
de vida e o município recebe uma boa compensação financeira 
por esse cuidado. 

A inédita análise da gestão de recursos hídricos do estado 
destacada nessa edição dos Estudos Socioeconômicos coloca 
uma lupa sobre as regiões do Rio de Janeiro em relação ao tema, 
abordando desde formas de captação até a utilização da água, 
e chama a atenção para um grave problema: a perda de quase 
metade do volume tratado. 

“A disponibilidade de água vai muito além dos índices 
pluviométricos de cada região. Com esse levantamento, nós 
conseguimos saber onde a crise hídrica teve maior impac-
to, qual o reflexo causado na economia, como ela vai afetar 
o desenvolvimento daquela cidade e quais os caminhos para 
proteger a produção de água”, explica o analista de Controle 
Externo do TCE-RJ, Eduardo Pinheiro, líder do estudo.

De acordo com as informações, o Rio de Janeiro vai en-
frentar problemas devido à má gestão dos recursos hídricos. O 
desleixo se traduz, por exemplo, na perda de água tratada, que 
acontece nos canos de distribuição, entre a estação de tratamento 
e as torneiras. “Em uma estimativa conservadora, essa perda de 
água tratada pode chegar a quase 50% em todo o estado”, aler-
ta Eduardo, além de pontuar outras causas, como o desperdício 
“que acontece na indústria, na agropecuária e no uso doméstico”.

A Cedae, maior companhia de abastecimento do estado, 
alega que a sua perda de água tratada não ultrapassa 30%. Se-
gundo dados da empresa, cerca de 20% são referentes a perdas 
comerciais (ligações clandestinas, hidrômetros defeituosos, etc.) 
e os outros 10% são perdas físicas, sendo 7% correspondentes 
a vazamentos ou liberação de água por meio de ventosas (para 
regular a pressão na rede) e 3% de água produzida, mas não dis-
tribuída, empregada nas atividades internas das estações. 

Já a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Bá-
sico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) informa que o 
percentual de perdas físicas da concessionária Prolagos – res-
ponsável pelo saneamento básico em Iguaba Grande, São Pe-
dro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo – foi de 
28,94%, em 2015; para a concessionária Águas de Juturnaí-
ba – que opera em Araruama, Saquarema e Silva Jardim – o 
índice ficou em 25,5%. A Agenersa deu início à regulação e 
fiscalização da Cedae em agosto de 2015. 

A poluição da água e dos mananciais também preocupa. “A 
agricultura utiliza produtos químicos, agrotóxicos e fertilizan-
tes. Isso é prejudicial. O Plano Estadual de Recursos Hídricos 
mostra que, além dos esgotos, o meio rural é uma ameaça aos 
mananciais”, complementa Eduardo Pinheiro.

desperdício de água tratada
Município Ganhos
Silva Jardim R$ 8.892.669
Cachoeiras de Macacu R$ 8.380.197
Rio Claro R$ 6.140.231
Miguel Pereira R$ 6.113.687
Quissamã R$ 6.072.315
Nova Iguaçu R$ 5.674.861
Mesquita R$ 5.657.702
Angra dos Reis R$ 5.354.129
Itatiaia R$ 4.859.137
Teresópolis R$ 4.654.396

Os destaques do ICMS Verde
Rafael W

allace/Alerj

Acesse A edição 2015 dos  
estudos socioeconômicos em

http://j.mp/EstudosSocioeconomicos2015

Ou aponte o 
leitor de QR Code 

de seu celular
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Rodrigo Melo do Nascimento 
é formado em Direito pela 
Universidade de Brasília (UnB), 
com especialização em Direito 
Administrativo e em Direito 
Processual Civil. Por meio de 
concurso público, ingressou no 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro (TCMRJ) em 2003 
e no Tribunal de Contas da União 
(TCU) em 2008. Atuou em ambos 
os órgãos de controle no cargo de 
auditor de Controle Externo. 

Com ampla formação em Economia, 
Marcelo Verdini Maia é graduado 

pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), mestre pela Fundação 

Getulio Vargas (EPGE/FGV), mestre e 
PhD pela The Wharton School at The 
University of Pennsylvania, nos EUA. 
Também é graduado em Direito pela 

Universidade Estácio de Sá. Foi servidor 
efetivo do Ministério da Fazenda (1997-
2000) e do Banco Central (2000-2012). 

É professor adjunto de Economia da 
Uerj desde 2012.

Graduada em Economia e Direito 
pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Andrea Siqueira Martins tem 
pós-graduação em Direito Municipal 
pelo Centro Universitário Leonardo 
da Vinci (Uniasselvi/SC). Ingressou 
no TCE-RJ em 2012, ao ser aprovada 
em concurso público para analista de 
Controle Externo na área de Direito. 
Antes, foi servidora do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por 15 
anos, onde ocupou os cargos de técnico 
judiciário e oficial de justiça.

C

Celeridade e eficiência
expaNsão

om um recorde de 162.937 
processos relatados em 2015, o 
Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro (TCE-RJ) ampliou ainda 
mais a sua estrutura com a criação de duas 
Câmaras Julgadoras, que entrarão em fun-
cionamento este ano. Os novos órgãos cole-
giados vão aumentar a celeridade e a eficiên-
cia na fiscalização do Tribunal, contribuindo 
para desafogar o Plenário que, atualmente, 
julga todos os processos da Casa. 

Nas Câmaras serão apreciadas matérias 
que, por sua natureza, não são abrangidas na 
competência privativa do Plenário, como 
processos relativos à prestação de contas de 
subvenções e à concessão de aposentadorias 
e pensões. Para se ter uma ideia do futuro 
volume de trabalho dos órgãos, no ano pas-
sado, apenas as concessões de aposentadorias 
somaram 12.253 processos.

Criadas por meio da Deliberação 263, 
de 10 de dezembro de 2015, as Câmaras 
serão compostas por três conselheiros, um 
auditor substituto de conselheiro e um re-
presentante do Ministério Público Especial 
junto ao TCE-RJ.

Concurso rigoroso
Empossados em 28 de março, após um 

rigoroso concurso público que atraiu 716 
candidatos, Rodrigo Melo do Nascimento, 
Marcelo Verdini Maia e Andrea Siqueira 
Martins são os primeiros titulares do cargo 
de auditor substituto de conselheiro do Tri-
bunal. O cargo foi regulamentado pela Lei 
Complementar 156/2013, que alterou a Lei 
Orgânica do Tribunal e teve origem num 
projeto de lei de autoria do próprio TCE-RJ, 
elaborado por iniciativa do presidente Jonas 
Lopes, em cumprimento ao que determina a 
Constituição Estadual. Os auditores substi-
tutos poderão substituir os conselheiros em 
situações previstas na lei, como em casos de 
férias ou licença. 

integRAdAs poR ConselheiRos, AuditoRes substitutos e RepResentAntes  
do mpe, CâmARAs JulgAdoRAs vão ReduziR JulgAmentos no plenáRio 
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Referência nacional em 
fiscalização de receitas

m tempos de ajuste fiscal para 
equilibrar as contas dos go-
vernos, uma arrecadação de 

receitas eficiente deve ser, mais do que 
nunca, prioridade na gestão pública. É 
justamente na área de fiscalização de re-
ceitas públicas que o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
tornou-se uma referência nacional, com-
partilhando com órgãos de controle de 
todo o País a experiência adquirida desde 
2003, quando iniciou, de forma pioneira, 
este tipo de auditoria.

Em fevereiro, servidores da Coorde-
nadoria de Controle da Receita (CCR) 
participaram, pela primeira vez, de uma 
auditoria operacional fora da jurisdição do 
TCE-RJ. A convite do Tribunal de Contas 
do Estado de Rondônia (TCE-RO), eles 
estiveram ao lado de técnicos da Corte ron-
doniense numa fiscalização da arrecadação 
de ICMS pela Secretaria de Fazenda. A 

parceria com outros tribunais também se dá 
com a realização de oficinas sobre controle 
de receitas, como a que ocorreu na sede do 
TCE-MT em março, videoconferências e 
visitas técnicas ao TCE-RJ.

O titular da Secretaria-Geral de Con-
trole Externo (SGE) do TCE-RJ, Carlos 
Roberto Leal, afirma que o destaque do 
trabalho de auditoria do Tribunal é fruto 
dessa troca de experiências. “Não tenho 
dúvidas de que esse intercâmbio nos ajuda 
a desenvolver cada vez mais a fiscalização”, 
ressalta o secretário da SGE, à qual a CCR 
está subordinada. 

De acordo com o conselheiro-subs-
tituto do TCE-RO Omar Pires Dias, 
“o termo de cooperação firmado com o 
TCE-RJ se deu pela expertise do coirmão 
fluminense. O Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro foi o primeiro no 
Brasil a realizar um trabalho específico de 
controle de receitas”.

O controle de receitas pelo TCE-RJ 
resultou, entre outras ações, na elabo-
ração da Cartilha de Gestão da Recei-
ta Municipal em 2012. A cartilha (pu-
blicada na aba Documentos do site do 
Tribunal) aborda os principais temas 
examinados nas auditorias da receita re-
alizadas pela CCR, ressaltando achados 
de auditoria, de forma a contribuir para 
que a gestão municipal minimize even-
tuais inconformidades.

O coordenador da CCR, Jorge Edu-
ardo Salgado Salles, destaca a importân-
cia do controle de receitas: “É mais fácil 
para o cidadão atentar para desvios e 
irregularidades nos gastos públicos. No 
caso da receita, se trata de dinheiro que 
deixa de ingressar nos cofres públicos. 
Não é algo tão perceptível”. E, até por 
isso, a fiscalização do TCE-RJ faz a di-
ferença em benefício da sociedade e da 
transparência na Administração.

por deNtro do tCe

tRibunAl expoRtA know-how pARA óRgãos de ContRole de todo o pAís

Técnicos do TcE-rJ compartilham conhecimento através de videoconferências, oficinas e acompanhamento de fiscalizações em outros estados
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momeNto CuLturaL

A

mpb cantada e contada
MPB foi a grande estrela 
do Momento Cultural no 
mês de março. Canções 

clássicas, como carinhoso, de mestre 
Pixinguinha; Disseram que eu voltei ame-
ricanizada, eternizada na voz da diva 
Carmem Miranda; e hits como Me dê 
motivo, que permitia ao “síndico” Tim 
Maia soltar o vozeirão, ganharam rou-
pagens especiais nas apresentações  de 
jovens cantores, como as dos integrantes 
dos grupos vocais Ordinarius e Zan-
zibar, e de Alice Caymmi, a caçula da 
talentosa família baiana. O pacote de 
atrações também reacendeu a chama do 
gênero musical que fez o carioca dançar 
juntinho, especialmente nos anos 1940 e 
1950: o samba-canção. 

Embalado pelo piano de Fernan-
do Merlino, o escritor e jornalista Ruy 
Castro, autor de A noite do meu bem: a 
história e as histórias do samba-canção, co-
mandou um animado bate-papo sobre 
o gênero que impulsionou as carreiras 
de Dolores Duran e Dick Farney, entre 
outros. À plateia, Ruy falou não só das 
músicas e seus expoentes, mas também 
de um glamouroso Rio de Janeiro. 

Jovens ARtistAs 
e o esCRitoR 
Ruy CAstRo 
levAntAm 
públiCo Com 
shows de 
CAnções que 
mARCARAm 
époCA e 
pAlestRA sobRe 
o sAmbA-CAnção

sob olhares e ouvidos atentos, ruy castro fez um resgate histórico do samba-canção, falando 
ao público sobre o nascimento, apogeu, ocaso e redescoberta do gênero. Bem-humorado, o 
escritor revelou fatos curiosos da antiga capital da república, que permitiram o crescimento do 
samba-canção num rio de Janeiro boêmio, com nights clubs fervilhando na internacional 
copacabana e personagens com trajetórias diferenciadas, mas que se fundiam nas noites onde 
poder, política e paixões dividiam mesas. uma aula informal aplaudida de pé! 

herdeira de voz grave 
e potente que lembra 
a da tia nana, Alice 
caymmi contagiou 
o público com show 
acústico, apoiada pelo 
violão e a guitarra de 
Maurício Almeida.  
A cantora exibiu 
repertório variado, com 
canções de caetano 
veloso, gilberto gil, 
roberto carlos, Erasmo 
carlos, Maysa e até o 
funk Princesa do  Mc 
Marcinho, o que lhe 
permitiu exibir um 
outro talento: a veia 
dramática. Fãs da 
artista prestigiaram  
a apresentação.
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Marco importante na geografia urbana da cidade, a Praça Mauá volta a encantar cariocas e visitantes 106 anos 
após a sua inauguração. Se décadas de abandono lhe tiraram a importância de principal porta de entrada 
daquele Rio de Janeiro do início do século XX, quando o progresso ali chegava junto com os navios, a reforma que 
sacudiu seus contornos nos últimos quatro anos lhe devolveu o merecido brilho. A remodelagem trouxe a praça 
ao século XXI, com equipamentos de ares futuristas, como o Museu do Amanhã, criou caminhos para o bonde da 
modernidade, o VLT, descortinou a vista para a Baía de Guanabara. Mas preservou tesouros da Zona Portuária, 
como o velho cais de atracação de navios, hoje porto seguro de belos transatlânticos, e um dos expoentes da 
arquitetura da capital fluminense: o Edifício Joseph Gire, conhecido como A Noite. Visionário e empreendedor,  
o Barão de Mauá, que empresta o nome e tem estátua centenária no espaço, aprovaria a renovação! 
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www.egc.tce.rj.gov.br

A qualidade dos cursos da ECG, 
agora de onde você estiver.


