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Inspeções do Tribunal
constatam irregularidades
em contratos da Gautama

Três inspeções especiais determinadas pelo presidente do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Maurício de Lima Nolasco,
realizadas na Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro
(Cehab-RJ) e nas prefeituras de São Gonçalo e São João de Meriti
constataram irregularidades em contratos, celebrados com a empre-
sa Gautama Ltda.
Técnicos do TCE-RJ também inspecionaram a Superintendência
Estadual de Rios e Lagoas (Serla), para esclarecer questões relativas
às estações de tratamento do Rio Carioca e de São Conrado.

Cehab
A inspeção abordou a execução do
contrato relativo às obras e serviços
de saneamento ambiental e
organização do espaço urbano, no
va lor  de R$ 41.848.337,33,
ainda vigente, sem conclusão do
objeto, apesar de transcorridos
nove anos desde o seu início. Parte
dos recursos uti l izados é
proveniente do Programa Habitar
Brasil, da Caixa Econômica Federal,
e a outra parte é de responsabilidade
do governo do estado.

São João de Meriti
A inspeção verificou a execução
do contrato, que tem por objeto
a  me lho r i a  das  cond ições
socioambientais das comunidades do
Morro do Pau Branco e Parque Juriti,
no valor de R$ 41.373.882,28. O
atual e o ex-prefeito estão sendo no-
tificados, um por ter realizado a lici-
tação e outro por ter dado continui-
dade ao contrato sem a previsão de
recursos orçamentários para paga-
mento das obras.

São Gonçalo
O Tribunal declarou a ilegalidade
do edital de concorrência 001/
2006 e de todos os atos dele
decorrentes. O objeto do edital é
a realização de obras de sanea-
mento ambiental e desenvolvi-
mento urbano na cidade. A ins-
peção especial constatou que não
foram cumpridas as correções de-
terminadas ao edital e mandou
que a prefeita anulasse a licitação.
As obras envolvidas atingiam o
valor de R$ 149,5 milhões.

ETE Rio Carioca
O Tribunal realizou inspeção especial
na Serla, a fim de esclarecer todos
os aspectos referentes à estação de
tratamento de esgoto (ETE) do Rio
Carioca. A mesma inspeção aborda
as questões relativas à estação de
São Conrado. O objetivo principal é
verificar se as obras foram exe-
cutadas conforme o projeto e se as
estações estão operando conforme
o previsto.
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Eficiência e eficácia —
deveres do administrador público

Com o advento da Emenda Constitucional 19, de 04/06/
98, que em seu art. 3º deu nova redação ao caput do
art. 37, incisos e parágrafos da Constituição Federal, a
eficiência passou a ter assento constitucional como mais
um dos requisitos exigíveis do administrador público nas
diferentes esferas de governo.
Associada à eficiência, dizemos nós, deve estar a eficá-
cia, que, na definição de Peter Drucker, renomado pen-

sador de administração, filósofo e administrador, também pai da administração
moderna, é a coisa certa, o resultado, enquanto a eficiência, também sob a ótica
do saudoso pensador, é fazer certo; o meio para se atingir um resultado.
Estamos vivenciando uma época em que a sociedade, perplexa, em virtude dos
freqüentes escândalos que enodoam a imagem das instituições, reclama e exige,
como se não fosse um dever do administrador público, a probidade, lisura e trans-
parência no trato com a res pública; a eficiência, buscando os meios economica-
mente viáveis, e o atingimento dos objetivos institucionais.
Diante desse lamentável cenário, que entristece a todos nós, como se fossem
chamar o feito à ordem, situam-se os guardiões da ética e da moralidade adminis-
trativas: os tribunais de contas.
Com efeito, não paira a menor dúvida de que a incorporação dos antigos princípios
norteadores da eficiência e da eficácia administrativas, defendidos na época de
Peter Drucker, são, ainda, rigorosamente aplicáveis na atualidade e estão a exigir
dos órgãos de fiscalização e controle, dos tribunais de contas, uma perspectiva
mais abrangente na análise das despesas públicas que seja capaz de agregar
outras legítimas exigências ao rol de pressupostos já assentes na rotina de fisca-
lização, notadamente pelo caráter preventivo e inibitório, inerentes à  Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e que devem nortear o controle e a fiscalização dos atos dos
administradores públicos.
Afigura-se imperativo, portanto, que os agentes incumbidos da missão constituci-
onal, reservada aos tribunais de contas, de velar pela correta destinação e aplica-
ção dos recursos públicos tenham a clara percepção do desafio que se lhes apre-
senta, e convirjam suas atenções para o conteúdo finalístico da adequada ação
estatal. Em outras palavras: cuidar para que os administradores públicos estejam
sempre identificados e exercendo, no interesse maior da administração, a conju-
gação do binômio eficiência/eficácia.

José Mauricio de Lima Nolasco
Presidente

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
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Tribunal de Justiça do Rio
cria a função de juiz leigo
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Modernização em infra-estrutura material e de
pessoal

O crescimento extraordinário da demanda, tanto nos
juizados especiais, quanto na justiça comum, nos
convence de que o Estado,
através do Poder Judiciário,
não mais suporta o
monopólio da solução dos
conflitos de interesses,
ainda mais quando toda a
sociedade reclama respostas
mais rápidas e efetivas.  As
reformas processuais em
curso, assim como a
ampliação da infra-estrutura
de pessoal e material do
Judiciário, se revelam ainda
insuficientes, embora no Rio
de Janeiro tenham
conseguido reduzir de
maneira significativa o
tempo médio dos
julgamentos, tanto assim
que o Tribunal de Justiça
estadual é hoje referência
nacional, em termos de
celeridade processual.

Incremento das técnicas
de conciliação e mediação

Estamos convencidos da necessidade imperiosa de
incrementar as técnicas de conciliação e mediação como
soluções efetivas e menos traumáticas para os
conflitos, sendo extremamente louvável a iniciativa
do Conselho Nacional de Justiça de criar o Movimento
pela Conciliação. A Lei de Arbitragem, que é outro
poderoso mecanismo para desafogar o Judiciário,
infelizmente ainda não conseguiu mudar a cultura da
sociedade brasileira, que continua fiel à idéia de que só

O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
desembargador Sylvio Capanema de Souza, fala à TCE Notícia sobre a
modernização do TJ. Ele afirma que o Poder Judiciário não pode fechar os olhos
diante de situações calamitosas e cita medidas tomadas em defesa do sistema de
saúde pública. Para o desembargador, a parceria do TJ e do TCE é da maior
importância para a preservação do Estado de Direito.

um magistrado está apto a compor os conflitos. O nosso
Tribunal tem investido, fortemente, na divulgação destas
novas técnicas, criando cursos de preparação de
conciliadores, que já atuam em nossos fóruns com
excelentes resultados.

Pioneirismo na criação dos
juízes leigos

Outra solução pioneira e corajosa
por nós adotada foi a criação dos
juízes leigos que atuam nos
juizados especiais cíveis,
realizando audiências e
elaborando projetos de
sentenças, que, depois de serem
examinados pelo juiz togado,
são homologados ou corrigidos.
Estes juízes leigos, que eu
preferiria chamar de auxiliares ou
adjuntos, são selecionados
através de concurso de provas
e títulos, entre os alunos do
último ano da Escola da
Magistratura, e exercem a função
pelo prazo máximo de dois
anos, mediante remuneração que
lhes permita, inclusive,
prosseguir em seus estudos.
Não fosse essa solução, os
juizados especiais já estariam
inviabilizados diante da

inacreditável demanda, que, em muitos casos, chega a
1.000 processos por mês.

Preocupação com a saúde pública

As medidas judiciais que determinam a busca e
apreensão de medicamentos nos órgãos estaduais e
municipais encarregados da preservação da saúde
pública são mais um eloqüente atestado da
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preocupação social que é um dos paradigmas da nova
ordem jurídica a que nos referimos. Desde o advento
da Constituição Federal de 1988 se iniciou um
redirecionamento do eixo filosófico do direito brasileiro,
que se afastou do individualismo e do patrimonialismo
em direção à socialidade. O direito deve ser o
instrumento da construção de uma sociedade mais
justa e solidária, e a justiça é a ferramenta para
implementá-la.  O Poder Judiciário não poderia fechar
os olhos diante da situação calamitosa da saúde
pública, e por isto abandonamos as soluções
tradicionais e burocráticas, que muitas vezes custavam
a vida dos pacientes, e passamos a agir direta e
rapidamente, indo buscar os remédios e entregando-
os aos que deles necessitam, responsabilizando as
autoridades encarregadas, inclusive com penas
pecuniárias, em caráter pessoal, e ameaça de prisão, o
que tem alcançado resultados expressivos.

A incidência do imposto de renda sobre as
indenizações por danos morais

A questão da incidência do imposto de renda sobre as
indenizações por danos morais é polêmica, como revela
recente decisão do STJ, em que ficou vencido o
ministro Luis Fux, que a entende indevida. Parece-
nos que o cerne da controvérsia é definir a natureza
jurídica da indenização.
Em se tratando de dano
material, é evidente que a
indenização tem natureza
restauradora, visando
devolver ao patrimônio da
vítima tudo o que dele
retirou o ato ilícito, não
havendo, assim, acréscimo
patrimonial, não incidindo
o imposto de renda, pela
ausência de seu fato gerador.  Mas no campo do dano
moral, a indenização assume função compensatória, já
que é impossível recompor os sentimentos d’alma. O
que se pretende é compensar o sofrimento da vítima,
tornando mais suportável a dor, a saudade ou a vergonha,
garantindo-lhe recursos para melhorar sua qualidade de
vida. Daí nos parece que, nestes casos, haveria acréscimo
patrimonial, o que acarretaria a incidência do imposto de
renda.

Novo ministro do STF saiu do TJRJ

A justa e merecida nomeação do ministro Carlos
Alberto Direito para integrar a Corte Suprema é motivo
de orgulho e esperança para todos os brasileiros, mas,
especialmente, para os fluminenses. O Tribunal de

Justiça do Rio de Janeiro, de onde saiu o novo
ministro, para antes engrandecer o Superior Tribunal
de Justiça, e agora o Tribunal Constitucional, se sente
recompensado e envaidecido, ainda mais porque a
escolha confirma que temos sido uma inesgotável
fonte de eminentes juízes, que daqui saem para os
tribunais superiores. Entre tantos outros, podemos
lembrar os mais recentes, como os ministros Waldemar
Zveiter, Hamilton Carvalhido, Luis Fux e Carlos Alberto
Direito. De parabéns está a sociedade brasileira, que
ganha um ministro de sólida formação moral e intelectual,
jurista de reconhecida profundidade dogmática, com
larga experiência jurisdicional e, o que é mais importante,
intimamente identificado com os novos valores que
inspiram a ordem jurídica implantada após 1988. Temos
a mais absoluta certeza de que o ministro Direito marcará
de maneira indelével a sua participação na Suprema
Corte, e nem precisamos lhe desejar êxito em suas novas
e relevantes funções, pois o sabemos garantido, em razão
de suas qualidades.

As parcerias entre diversos poderes

Não posso deixar de ressaltar a profícua parceria que
se estabeleceu entre o Tribunal de Contas do Estado
e o Poder Judiciário, cujo relacionamento é hoje da
maior importância para a paz social e a preservação

do Estado de Direito. A
Corte de Contas tem
exercido relevante papel
na defesa de valores
não apenas materiais,
mas principalmente éticos,
velando pelo princípio
da moral idade da
administração pública.
Temos procurado uma
permanente colaboração

recíproca, tanto assim que fomos buscar em seus
quadros assessores e técnicos para fiscalizar e orientar
a execução de nosso orçamento, o que tem sido de
transcendental importância para o Poder Judiciário.
A Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado marca
presença nos julgamentos do Órgão Especial de
assuntos ligados à sua competência, e eu me sinto
particularmente orgulhoso por ter participado, como
examinador, dos dois concursos para a Procuradoria
do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público Especial, que ali exerce suas funções. Todos
os integrantes do Órgão Especial reconhecem a
extraordinária competência e dedicação dos
procuradores do Tribunal de Contas do Estado, o que
o engrandece ainda mais, tornando mais efetiva sua
atuação.

A parceria entre o
Tribunal de Contas do Estado

e o Poder Judiciário é da
 maior importância para

 a paz social e a preservação do
Estado de Direito
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Corregedoria do TJ atuou
 nos Jogos Pan-americanos

do Rio de Janeiro

ENTREVISTA

Experiência no Maracanã ajudou no Pan

A participação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro nos XV Jogos Pan-americanos e nos III Jogos
Parapan-americanos foi baseada na experiência do Posto
Avançado do Juizado Especial Criminal (Jecrim) do
Estádio Mário Filho, Maracanã. A criação do posto
avançado decorreu dos múltiplos conflitos entre torcidas
de clubes antes, durante e depois de atividades esportivas
realizadas no complexo do Maracanã, a fim de que a
pronta intervenção do Poder público pudesse reprimir
os excessos e desmandos dos torcedores, com a rápida
aplicação de medidas punitivas aos infratores, observada
a liturgia preconizada pela Lei dos Juizados Especiais,
notadamente a celeridade.
O Jecrim instalado no Estádio Mário Filho está marcado
pelo absoluto ineditismo e assumiu a vanguarda na
efetiva segurança do torcedor, um dos pilares do
respectivo estatuto disciplinado pela Lei 10.671, de
15 de maio de 2003. O órgão jurisdicional trabalha
em conjunto com um posto avançado da Delegacia
Legal, sendo dotado de unidade móvel de perícia
criminalística e equipes de peritos criminais de

documentação, peritos químicos para identificação de
substâncias entorpecentes, peritos médico-legistas,
permitindo a elaboração imediata de laudos periciais,
delegado de polícia, inspetores e agentes. A estrutura
alcança eficiência absoluta sem qualquer espécie de
comprometimento da qualidade. A pesquisa dos
antecedentes criminais é promovida on line estando os
terminais de informática ligados diretamente aos órgãos
centralizadores de informações dos institutos de
identificação.

Postos avançados no Engenhão e no Riocentro

Muito importante destacar o trabalho participativo de
múltiplos órgãos do poder público estadual. O próprio
ideal do Juizado Criminal está traduzido em sua natividade
– protocolo de intenções firmado por vários segmentos
do poder público, revelando que o conjunto de esforços
e o espírito do interesse público, quando interligados,
determinam resultados de absoluta satisfação da
sociedade.
Assim, durante os jogos do Pan, esta experiência e esta
vontade, coordenadas operacionalmente pela

O Corregedor-geral do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, desembargador
Luiz Zveiter, destaca a ação do
Tribunal de Justiça durante a
realização dos Jogos
Pan-americanos e
Parapan-americanos em 2007,
no Rio de Janeiro. À TCE Notícia,
ele explica as novas regras
instituídas pela corregedoria para
o controle e a fiscalização das
atividades cartoriais judiciais ou
extrajudiciais.
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Corregedoria Geral da Justiça,
levaram à instalação de mais dois
postos avançados nos complexos
do Estádio João Havelange, o
Engenhão, e do Riocentro.

Justiça Itinerante

Foi utilizada, ainda, a Justiça
Itinerante, com a disponibilização
de dois ônibus totalmente
adaptados para o trabalho, desde
o registro da ocorrência pelo posto
avançado da Delegacia Legal até a
sentença do juiz de direito.
Como tão bem sintetizou o juiz
coordenador dos Jecrins nos estádios,
Dr. Marcello Rubioli, “estamos
garantindo o Estatuto do Torcedor em
todos os locais de competição. Nossa
idéia é agilizar o processo.” Sem
dúvida, esta parceria permitiu que os
delitos fossem julgados em uma hora.
Foram realizadas cerca de 300
audiências durante os Jogos.
Deste tota l ,  38% foram
problemas com cambistas e
ingressos falsos, 18% desacato a autoridades, 15%
lesão corporal, 4% entorpecentes e 25% abuso de
autoridade.

Estatuto do Torcedor em debate

Agora, colocando os olhos no futuro, a experiência
adquirida pela Corregedoria durante os Jogos Pan-
americanos mostrou a necessidade de discutirmos o
Estatuto do Torcedor com o objetivo de torná-lo mais
amplo e abrangente a outras modalidades esportivas.
Com a grande possibilidade de o Brasil sediar a Copa
do Mundo em 2014 e, em menor escala, as Olimpíadas
de 2016, há uma urgênc ia  de d iscut i rmos
profundamente o Estatuto do Torcedor. Urge, primeiro,
modernizá-lo no tocante ao futebol e, segundo, reescrevê-
lo em sua grande parte no sentido de oferecermos à
sociedade o Estatuto do Torcedor Olímpico.
Outro ponto importante para d iscussão é a
participação dos juizados especiais criminais,
experiência de sucesso no Rio de Janeiro, no combate
à violência nos estádios de futebol.
É a partir desta nossa experiência adquirida que
coordenaremos as ações com outros órgãos (CBF,
federações, clubes, etc.) com o objetivo de combater
conflitos nas arquibancadas e problemas com os
ingressos (falsidade e ação dos cambistas).
Este trabalho é fundamental para o sucesso da Copa do
Mundo de 2014, caso ela venha a ser sediada no Brasil.

Novas regras para controle e fiscalização de
atividades  cartoriais

A Corregedor ia Gera l  da Just iça,  no âmbito
administrativo, tem a função precípua de fiscalizar as

atividades cartorárias judiciais
ou extrajudiciais, função esta que
se soma àque la  de cunho
disciplinar.
No exerc íc io  deste munus ,
ver i f icou-se que a fa l ta de
padronização das prestações de
contas mensais instituídas pelo
Provimento nº 14/2005 estaria
d i f icu l tando a aná l ise  das
mesmas, bem como impondo
maior demora para o lançamento
de dados no sistema. Desta
forma, acolheu-se a idéia de
alterar a redação do referido
provimento.
Tal necessidade justificou-se diante
do fato de que, se por um lado a
edição do Provimento nº 14/2005
objetivou o maior controle sobre a
gerência de responsáveis pelo
expediente e interventores de
serventias extrajudiciais, de forma
a evitar a ocorrência de
irregularidades financeiras,
trabalhistas e fiscais, capazes de
inviabilizar o provimento do serviço

por novos delegatários, bem como de ensejar a
responsabilização civil da administração, por outro lado,
aumentou de forma considerável o número de expedientes
e processos recebidos pelos setores técnicos da
Corregedoria Geral, tendo em vista demandar a
apresentação mensal, por parte dos responsáveis pelo
expediente ou interventores de serventias extrajudiciais,
de uma série de documentos comprobatórios do
cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias,
civis, administrativas e fiscais.

Fiscalização foi aperfeiçoada

Ocorreu, contudo, que embora louvável a finalidade
do Provimento nº 14/2005, por atender aos
interesses da administração, a sua redação
apresentava-se deficiente, na medida em que permitia
a apresentação dos documentos de forma
desorganizada por parte dos responsáveis pelo
expediente, além de não definir a que órgão técnico
deveriam ser encaminhados os documentos.
Assim, com a edição do Provimento nº 31/2007, dirigido
aos responsáveis pelo expediente, não remunerados pelos
cofres públicos, e aos delegatários que ostentem tal
condição, logrou-se a reestruturação da conduta dos
mesmos naquelas serventias, bem como o aperfeiçoamento
da fiscalização dos serviços extrajudiciais e a
regulamentação de procedimento adotado para a otimização
da análise da documentação instituída pelo Provimento nº
14/05. Já o Provimento 32/2007, dirigido aos delegatários/
titulares de serviços extrajudiciais não oficializados/
privatizados, logrou a regularização de suas atividades no
que tange a contratação de celetistas, bem assim no que
tange a hipótese de desligamento dos serviços que lhes
foram conferidos.

O Juizado Criminal

instalado no Estádio

Mário Filho está

marcado pelo

absoluto ineditismo

e assumiu a

vanguarda na efetiva

segurança do

torcedor



8 MAIO A AGOSTO / 2007TCE NOTÍCIA

ENTREVISTA

Parcerias contribuem para solução de
problemas do estado

Com cordialidade e respeito recíprocos,
as duas instituições — MP e TCE-RJ —
têm estreitado laços e estabelecido
parcerias, buscando contribuir para a
solução dos problemas que afligem o
nosso estado.
Como exemplo desse relacionamento
cooperativo podemos citar a honrosa
tarefa confiada ao Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro de organizar,
em nome do Tribunal, o primeiro concurso
para ingresso no Ministério Público de
Contas. Este certame resultou na seleção
de um quadro de procuradores do mais
alto gabarito intelectual e funcional, que
tem prestado relevantes serviços à
população fluminense, intervindo em
todos os processos de competência da
Corte de Contas. Quanto ao apoio
prestado ao Ministério Público pelo
Tribunal de Contas, merece registro a
cessão de servidores especializados para

A Coordenadoria de Segurança e
Inteligência do Ministério Público
vem aperfeiçoando as ações de

combate ao crime. O procurador-
geral de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro, Marfan Vieira, falou à
TCE Notícia sobre este e outros

assuntos.

Capacitação e reciclagem

Investindo na qualificação profissional,
demos início a programas de capacitação e
reciclagem, com a promoção de cursos e
treinamentos. Dinamizamos a atuação das
promotorias e procuradorias de Justiça, com
a criação de novos órgãos em áreas de
maior demanda. Para combater o crime,
especialmente a macrocriminalidade, aper-
feiçoamos a Coordenadoria de Segurança
e Inteligência da instituição, que tem se
mostrado de vital importância no dia-a-dia
das promotorias criminais. Enfim, temos
procurado dotar a instituição de meios e
recursos necessários ao manejo
eficiente do enorme instrumental
jurídico conferido ao Ministério Público
pelo Constituinte de 88 para a defesa
da sociedade.

Ministério Público
destaca parceria
com o TCE-RJ
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integrar os organismos de controle
interno da instituição. Graças a essa
colaboração, o Ministério Público
estadual conta, hoje, com uma bem-
estruturada Assessoria de
Economicidade, o que aumenta o padrão
de eficiência e diminui o risco de ser
cometida alguma irregularidade quando
da realização do gasto público.

A busca pela eficiência máxima

O gestor responsável e comprometido com
a satisfação do interesse público sabe que,
por mais atuante que seja, nunca consegue
realizar tudo o que é necessário. As
reconhecidas deficiências do setor público
e as incontáveis demandas da população
nos impõem um regime de trabalho que
chega ao limite de nossas forças. No
entanto, não se pode esmorecer na busca
por um padrão de eficiência máxima.
Somente assim venceremos a acomodação
e o conformismo, prosseguindo na luta
pelos mais lídimos
interesses da coleti-
vidade.
No que diz respeito
especificamente à nossa
gestão, iniciada em
janeiro de 2005, temos
procurado modernizar e
aperfeiçoar a estrutura
operacional do Ministério
Público, facilitando o
acesso da população, o
que, em parte, já se
alcançou com a criação
pioneira da Ouvidoria-
Geral da instituição.

A criação da Ouvidoria

Nestes dois anos e meio
de funcionamento, a
Ouvidoria já atendeu a

mais de cento e cinqüenta mil pessoas.
Também colocamos entre as nossas
prioridades a melhoria das instalações dos
órgãos de execução, podendo citar como
exemplo a construção do edifício-sede das
procuradorias de Justiça, com nove
pavimentos, além de outras oito obras no
interior do estado. Demos prosseguimento
acelerado ao processo de informatização,
com o desenvolvimento de novas
ferramentas corporativas e com a
renovação de todo o parque de
informática.

Sobre o Tribunal de Contas do Estado

É uma instituição pública fundamental para
o Estado Democrático de Direito,
incumbindo-lhe velar pelos princípios da
legalidade, economicidade e moralidade no
tocante aos gastos públicos, coibindo
fraudes, desperdícios, desvios e atos de
corrupção. Desempenha, ainda, importante
atividade consultiva, permitindo que o

administrador público
ajuste suas ações aos
b a l i z a m e n t o s
constitucionais e legais.
O Tribunal de Contas do
Estado do Rio de
Janeiro, graças à sua
atuação séria e com-
petente, angariou o
respeito de todos os
poderes e órgãos su-
jeitos ao seu controle.
Longe de ser um fiscal
ávido por desestabilizar
as estruturas con-
troladas, é visto como
um parceiro que se
preocupa com o
aprimoramento da
administração e com
serviços públicos de
qualidade.

O Tribunal de
Contas do Estado
do Rio de Janeiro,

graças à sua
atuação séria e
competente,
angariou o

respeito de todos
os poderes e

órgãos sujeitos ao
seu controle
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Como são
as novas regras
para a aplicação
dos recursos
públicos na
educação básica
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CAPA

Uma das principais novidades do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) em relação ao extinto Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), a  educa-
ção de jovens e adultos (EJA) vai beneficiar somente este ano
90.316 cidadãos fluminenses que interromperam ou não conse-
guiram sequer iniciar seus estudos no ensino fundamental na ida-
de escolar própria (dos sete aos 14 anos). O novo programa esti-
ma para este ano investimentos da ordem de R$ 3 bilhões, recur-
sos que estão sendo distribuí-
dos entre o governo estadual
e os municípios fluminenses
com base no número de alu-
nos da educação básica (cre-
che, pré-escolar, fundamental
e médio). Somente em 2007,
o Fundeb vai destinar aos es-
tados e municípios brasileiros
R$ 41,1 bilhões, contra os R$
35,2 bilhões do Fundef (previ-
são de 2006, sem comple-
mentação da União). No segun-
do ano (2008), os valores so-
bem para R$ 45,9 bilhões; e
no terceiro (2009) para R$ 50,7 bilhões, consideradas as estimati-
vas em valores de 2006 (contribuição de estados, DF e municípi-
os, sem complementação da União).
O Ministério da Educação (MEC) quer a parceria dos tribunais
de contas. Para isso, firmou no dia 30 de agosto acordo de
cooperação técnica com os tribunais de contas dos estados e
municípios e do Distrito Federal que visa a garantir a fiscaliza-
ção da correta aplicação dos recursos do Fundeb nos próximos
cinco anos. A avaliação que os tribunais de contas fazem da
educação nos estados e municípios poderá ser divulgada no
portal do MEC, aumentando o grau de transparência.

Da esquerda para a direita, o Diretor da ECG, José Augusto
Brito; o Presidente José Mauricio Nolasco; Secretário de
Controle Externo, Ricardo Ewerton,  e o Procurador Horácio
Machado Medeiros, no primeiro Encontro de Trabalho que
discutiu a legislação pertinente ao Fundeb
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A Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, em parceria com
a Secretaria-Geral de Controle Externo, realizou, em julho,
Encontro de Trabalho para discutir aspectos relativos ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb). Os servidores Erivaldo Pereira de Paula, Guilher-
me Pinto de Albuquerque, Sérgio Paulo Vieira Villaça e
Marcus Paulo do Nascimento abordaram questões sobre a
legislação pertinente, composição fi-
nanceira, contabilização, fiscalização,
controle e prestação de contas da apli-
cação dos recursos do fundo.
"Esse Encontro de Trabalho é su-
mamente importante para nossa ins-
tituição, a fim de aprofundar a dis-

O Fundeb, cuja implantação completa está prevista para
daqui a três anos, tem financiamento similar ao Fundef,
mas ampliou as fontes de recursos. A receita do Fundef
era composta pela retenção compulsória de 15% das
transferências constitucionais de impostos dos estados
e municípios: Fundo de Participação dos Estados (FPE),
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI/exportação), Impos-
to sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS e
ICMS desoneração das exportações). Em relação ao
Fundeb, o percentual sobre esse somatório aumenta de
15% para 16,66% em 2007; 18,33% em 2008; e 20%
a partir de 2009.

Aspectos do Fundeb a serem destacados

- Inclusão da educação infantil de zero a três anos
(apenas 13% das crianças estão matriculadas)
- Aumento da complementação da União
- Garantia, para o ensino fundamental,
de valor mínimo nacional anual/aluno não
inferior ao do Fundef
- Previsão de piso nacional para os professores
- O não-cumprimento da complementação da União
importará em crime de responsabilidade da autorida-
de competente

Base de impostos do Fundeb é maior que a do Fundef
Além destes, o fundo conta ainda com recursos novos oriun-
dos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, juros,
multas e dívida ativa sobre as fontes originais do fundo e
rendimentos das eventuais aplicações financeiras com re-
cursos do Fundeb. Para esse total, o percentual a ser desti-
nado ao fundo é de 6,66% em 2007; 13,33% em 2008
e 20% a partir de 2009. Outra fonte de recursos para fi-
nanciamento do Fundeb é a complementação da União,
que será de R$ 2 bilhões em 2007; R$ 3 bilhões em 2008;
4,5 bilhões em 2009; e 10% da contribuição de estados e
municípios a partir de 2010.

cussão sobre temas relevantes e evitar que o Tribunal
decida de forma antagônica", destacou o presidente José
Maurício de Lima Nolasco na abertura do evento.
Desde o início do ano, em razão das polêmicas, a Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN) e o Ministério da Educa-
ção (MEC), através de portarias ou instruções normativas,
vêm apresentando interpretações sobre a legislação do
Fundeb e estabelecendo regras a serem adotadas pelos es-
tados e municípios na gestão e controle.
A implantação do Fundeb exige a realização de ajus-
tes tanto da parte dos órgãos gestores como daque-
les a quem compete fiscalizar e controlar o cumpri-
mento da legislação que regulamenta o seu funciona-
mento. Daí a importância de técnicos do Corpo Ins-
trutivo e assessores dos gabinetes dos conselheiros
se reunirem para discutirem as questões polêmicas

Técnicos discutem
as questões mais
polêmicas sobre o

Fundo da Educação
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visando à consolidação da posição oficial do Tribu-
nal.
O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional (EC)
nº 53/06 em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério (Fundef), com vigência de 14 anos
a partir de janeiro deste ano.
Nos debates existiam pelo menos três consensos: não
retornar à situação anterior ao Fundef, em razão dos
resultados extremamente positivos proporcionados;
abranger toda a educação básica, garantindo à educa-
ção infantil e ao ensino médio o mesmo tratamento; e
impor maior participação da União no financiamento.
O Fundeb é um fundo de natureza contábil, cujos recur-
sos devem ser aplicados na manutenção e desenvolvi-
mento da educação básica pública, com prazo de vigên-
cia desde este ano até o final de 2020. O fundo foi insti-
tuído a partir da EC nº 53, de 19 de dezembro de 2006,
regulamentada pela Medida Provisória 339/06, em 28
de dezembro do ano passado, e convertida na Lei 11.494,
em 20 de junho passado.
Com o novo fundo, a educação básica atenderá 47

milhões de estudantes de creches, educação infantil e
especial, ensinos fundamental e médio e educação de
jovens e adultos.
O Fundeb, parte integrante do Plano de Desenvolvimen-
to da Educação (PDE), estabelece o piso salarial nacional
do magistério, a inclusão digital e a criação de metas da
educação básica, medidas através do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação (Ideb), que é um indicador de qualida-
de educacional e varia de zero a 10. Esse índice é apura-
do através da combinação de informações de desempenho
em exames padronizados, aplicados aos estudantes ao fi-
nal das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino funda-
mental e 3ª série do ensino médio), com informações sobre
rendimento escolar.
Em 2007, os valores estimados para o Fundeb são de
48 bilhões, sendo R$ 3 bilhões a serem aplicados no
Rio de Janeiro. Oito estados receberão complementação
da União: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba,
Pernambuco e Piauí. Com o Fundef, a União investiu, no
ano passado, R$ 313,7 milhões e somente dois estados
– Maranhão e Pará – receberam complementação do go-
verno federal.

PARÂMETRO FUNDEF FUNDEB 
Vigência 10 anos (até 2006) 14 anos (até 2020) 
Alcance Apenas o ensino fundamental Educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio 
Número de alunos atendidos 30,2 milhões (censo escolar de 

2005) 
41,8 milhões, a partir do 4º ano 
de vigência do fundo (censo 
escolar de 2005) 

Montante de recursos (sem 
complementação da União) 

35,2 bilhões (previsão de 2006) 41,1 bilhões no primeiro ano; R$ 
45,9 bilhões no segundo e R$ 
50,7 bilhões no terceiro ano 

Complementação da União R$ 313,7 milhões (valor previsto 
para 2006 pela Portaria MF nº 40, 
de 03/03/06) 

Consideradas as estimativas, em 
valores de 2006: R$ 2 bilhões no 
1º ano; R$ 3 bilhões no 2º ano; 
R$ 4,50 bilhões no 3º ano; 10% 
do montante resultante da 
contribuição dos estados e 
municípios a partir do 4º ano; 
valores reajustáveis com base no 
índice oficial da inflação  

Distribuição dos recursos Com base no número de alunos 
do ensino fundamental (censo 
realizado no anterior) 

Com base no número de alunos 
da educação básica (censo 
realizado no ano anterior) 

Utilização dos recursos Mínimo de 60% para 
remuneração dos profissionais do 
magistério do ensino 
fundamental. O restante dos 
recursos em outras despesas de 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental público 

Mínimo de 60% para 
remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica. O 
restante dos recursos em outras 
despesas de manutenção e 
desenvolvimento da educação 
básica pública 

Salário educação Vinculado ao ensino fundamental. 
Parte da cota federal é utilizada 
no custeio da complementação da 
União ao Fundef, sendo permitida 
até o limite de 20% do valor da 
complementação  

Vinculado à educação básica 
Não pode ser utilizado para 
complementação da União 

 

QUADRO COMPARATIVO

A distribuição é realizada com base
no número de alunos da educação
básica pública, de acordo com da-
dos do último censo escolar, sen-
do computados os alunos matri-
culados nos respectivos âmbitos
de atuação prioritária, conforme
art. 211 da Constituição Federal.
O censo escolar é realizado anual-
mente pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais,
em parceria com os governos es-
taduais (secretarias estaduais de
educação) e prefeituras municipais.

Número de
matrículas

define os recursos
recebidos
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O controle do Fundeb será exercido por conselhos de
acompanhamento criados para essa finalidade (controle
social); pelos respectivos tribunais de contas, nas esferas
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios (controle externo); e pelos órgãos de controle inter-
no dessas esferas (controle interno).
Os conselhos de acompanhamento, cuja principal atribui-
ção é acompanhar e controlar a distribuição, a transferência
e a aplicação dos recursos do Fundeb, serão instituídos por
legislação específica (decreto ou lei), a ser editada no âmbito
de cada esfera governamental, no prazo de 60 dias conta-
dos a partir de 1º de março. O Poder Executivo é obrigado
a fornecer aos conselhos todos os documentos que com-
provem a aplicação dos recursos destinados ao Fundeb.
Os conselhos têm como características serem entidades
autônomas, independentes, sem remuneração e atende-
rem a relevante interesse social (função pública). Na esfe-
ra federal devem ter um mínimo de 14 integrantes; na
estadual, 12; no Distrito Federal, 9; e nos municípios, 8.
Estão impedidos de compor os conselhos:
1) cônjuges e parentes consangüíneos ou afins, até ter-
ceiro grau, do presidente e do vice-presidente da Repúbli-
ca, dos ministros de Estado, do governador e do vice-
governador, do prefeito e do vice-prefeito, e dos secretá-
rios estaduais, distritais e municipais;
2) tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que prestem serviços relaciona-
dos à administração ou controle interno dos recursos do
fundo, bem como cônjuges, parentes consagüíneos ou
afins, até terceiro grau, desses profissionais;
3) estudantes que não sejam emancipados;
4) pais e alunos que: a) exerçam cargos ou funções pú-
blicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do res-
pectivo Poder Executivo gestor dos recursos dos fundos;
ou b) prestem serviços terceirizados dos poderes executi-
vos em que atuem os respectivos conselhos.
Entre as atribuições do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social estão: acompanhar e controlar a distribui-
ção, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo;

Poder Executivo tem de
fornecer documentos

aos conselhos
de acompanhamento

elaborar a proposta orçamentária anual; supervisionar a
realização do censo escolar; instruir, com parecer, as
prestações de contas a serem apresentadas aos res-
pectivos tribunais de contas; acompanhar a execução
dos recursos federais transferidos à conta do Progra-
ma de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para aten-
dimento à educação de jovens e adultos.
O mandato dos membros do conselho, que são indica-
dos até 20 dias antes do término do mandato dos conse-
lheiros anteriores, é de, no máximo, dois anos, permitin-
do uma recondução ao cargo. O presidente é escolhido
através de eleição em reunião colegiada, sendo impedido
de ocupar a função o representante do governo gestor do
fundo no âmbito de cada esfera governamental.
Os membros do conselho têm as seguintes prerrogati-
vas: isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre in-
formações recebidas ou prestadas em razão do exercício
de suas atividades; proteção contra exoneração ou de-
missão no caso de professor, diretor e servidores das
escolas públicas; vedação de atribuição de falta
injustificada ao serviço em função das atividades do con-
selho e faltas injustificadas nas atividades escolares, no
caso de representante dos estudantes. Os integrantes são
escolhidos pelas entidades que representam, salvo aque-
le indicado pelo Poder Executivo.
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A fiscalização da aplicação dos
recursos do Fundeb será em-
preendida pelos tribunais de
contas estaduais e municipais
e do Distrito Federal nos res-
pectivos entes, sem prejuízo da
verificação do estabelecido no
artigo 212 da Constituição Fe-
deral, que trata do percentual
obrigatório para aplicação em
educação pelos entes governa-
mentais. Ao Tribunal de Con-
tas da União compete a fis-
calização das atribuições a
cargo dos órgãos federais,
especialmente em relação à
complementação da União.
Aos órgãos de controle inter-
no de tais entes cabe a fisca-
lização da aplicação da tota-
lidade dos recursos do fun-
do, no âmbito de suas respec-
tivas atribuições.
Do total de recursos do Fundeb, no mínimo 60% devem
ser aplicados na remuneração dos profissionais do magis-
tério (professores e profissionais que exercem atividades

Prestação de contas
pode ocorrer em
períodos curtos

A prestação de contas dos recursos do Fundeb ocorre em três momen-
tos distintos, de acordo com o órgão fiscalizador. Mensalmente, o
órgão gestor (setor da estrutura responsável pela educação) deve apre-
sentar relatórios gerenciais sobre recebimento e emprego dos recursos
do fundo ao conselho de acompanhamento e controle social.
Bimestralmente, ao respectivo Poder Executivo deve ser apresentado,
por meio de relatórios, resumo da execução orçamentária, evidencian-
do as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, em fa-
vor da educação básica, à conta do Fundeb. E anualmente, ao respec-
tivo Tribunal de Contas (estadual ou municipal) deve ser apresentada
prestação de contas, de acordo com as instruções da instituição (no
caso do Fundef, Deliberação 210/99) e instruída com parecer do con-
selho (ficando este sujeito ao Tribunal de Contas respectivo).  A veri-
ficação da aplicação dos recursos também pode ocorrer em periodici-
dades menores, de acordo com requerimentos dos tribunais.

de suporte pedagógi-
co, tais como direção
ou administração es-
colar, planejamento,
inspeção, supervisão
e orientação educaci-
onal) em efetivo exer-
cício na educação bá-
sica pública. Além
disso, no máximo
40% dos recursos
devem ser aplicados
nas demais ações de
manutenção e desen-
volvimento, também
da educação básica.
Os recursos distribuí-
dos pelo fundo são re-
passados para uma
conta única e especí-
fica criada para esse

fim. A aplicação do recurso deve ocorrer no mesmo exer-
cício financeiro em que for creditado. O saldo da conta,
com perspectiva de utilização em prazo superior a 15
dias, deve ser aplicado, sendo o resultado utilizado nas
mesmas finalidades.

60% do fundo deve ser
aplicado nos salários

dos professores e
profissionais de ensino
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Cidadão também pode
atuar na fiscalização

O cidadão que constatar irregularidade na aplicação dos recursos do Fundeb pode encaminhar
denúncia, com informações e documentos disponíveis, ao Tribunal de Contas a que o município
esteja jurisdicionado. Pode também encaminhá-la ao Ministério Público (promotor de justiça que
atua no município), para que promova a ação competente visando ao cumprimento da Lei do
Fundeb.
Outra possibilidade é procurar os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb no respectivo município para que eles abordem formalmente os governantes responsáveis,
comunicando-lhes sobre as impropriedades ou irregularidades praticadas, solicitando correções.
Pode ainda o cidadão se dirigir aos vereadores do município para que estes, pela via da negociação
ou da adoção de providências formais, possam, também, obter uma solução junto ao governante
responsável ou, se necessário, adotar outras providências juntos aos órgãos de fiscalização e
controle.

A meta é evitar
desvios e garantir a
aplicação correta
do dinheiro
A fiscalização realizada pelos
tribunais tem por objetivo
verificar se os recursos do
fundo estão sendo correta-
mente apl icados pelos
gestores, evitando a má gestão
ou a prát ica de desvio de
finalidade. Quando constatada
irregularidade na aplicação
dos recursos do fundo, fica o
gestor suje i to a sanções
administrat ivas, c iv is e/ou
penais. Este trabalho não se
confunde com as atribuições a
serem desempenhadas pelos
conselhos de acompanhamento e
controle social.
O Ministério Público, que tem como
função constitucional a defesa da
ordem jurídica e, principalmente, a
defesa do regime democrático e dos
interesses socia is,  é outra
instituição a atuar na fiscalização
da correta aplicação dos recursos.

 Educação de
jovens e adultos

Todas as despesas permitidas com
educação básica pública regular po-
dem também ser feitas na educa-

ção de jovens e adultos. Tan-
to em relação à parcela de 60%
destinada ao pagamento da re-

muneração dos profissionais do
magistério, como à parcela de
40%, destinada a outras ações
de manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, observando-
se os respectivos âmbitos de

atuação prioritária dos estados e
municípios, conforme estabeleci-
do nos parágrafos 2º e 3º  do
artigo 211 da Constituição.
A Lei 11.494/2007 não faz
distinção entre as diferentes
modalidades da educação bá-
sica. Portanto, o professor que
se dedica à educação de jovens

e adultos, em efetivo exercício em
uma das etapas da educação bási-
ca pública (na atuação prioritária do
ente federado, art. 211 da Consti-
tuição), poderá ser remunerado

com a parcela de 60% dos re-
cursos.
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Julgamento do STF e ajuste no
 cálculo dos gastos com saúde

alteram o exame de contas

O Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro emitiu parecer prévio
favorável à aprovação das contas de
2006 do prefeito de Natividade, Luiz
Carlos Machado, no processo TCE
211.008-1/07. O julgamento trouxe
duas novidades em relação ao
procedimento que vinha sendo
adotado pelo TCE-RJ no exame das
prestações de contas de admi-
nistração financeira, as denominadas
contas de gestão.
A primeira, é que, a partir de ago-
ra, o Tribunal de Contas emitirá
parecer prévio exclusivamente
sobre as contas do Poder Executi-
vo, ficando o julgamento das con-
tas dos chefes do Poder
Legislativo (Alerj e câmaras muni-
cipais) e Judiciário (Tribunal de
Justiça), bem como as do chefe
do Ministério Público, para as res-
pectivas prestações de contas de
ordenadores de despesa.
Tal procedimento foi adotado em
respeito à decisão do Supremo Tri-
bunal Federal que, em 9 de agos-
to último, ao apreciar a Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade
2238, suspendeu a eficácia dos

artigos 56 e 57 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. O referido pre-
ceito determinava que as contas
do chefe do Poder Executivo inclu-
íssem, além das suas, as dos pre-
sidentes dos poderes Legislativo
e Judiciário e do chefe do Ministé-
rio Público.
A segunda novidade diz respeito ao
cálculo dos gastos com saúde. De-
cidiu o Plenário do TCE determinar,
para as contas de gestão a partir
do exercício de 2008, que não seja
efetuada a dedução, da base de
cálculo dos gastos com saúde (im-
postos e transferências), da par-
cela das transferências para o
Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
Evitando criar dificuldades para os
jurisdicionados, o Plenário do TCE
aprovou ainda a expedição de um
ofício a todas as autoridades
jurisdicionadas, estaduais e muni-
cipais, para que tenham ciência
imediata da decisão plenária e pos-
sam adotar as medidas que julga-
rem necessárias ao enquadramento

nos novos procedimentos aprova-
dos pelo Plenário.
A não-aplicação do mínimo exigi-
do em lei na área da saúde leva à
emissão de parecer prévio contrá-
rio pelo Tribunal de Contas. Pos-
teriormente, o parecer é subme-
tido à respectiva Câmara Munici-
pal, ressaltando-se que só deixa-
rá de prevalecer por decisão de
dois terços dos vereadores (art.
124, § 2º da Constituição Esta-
dual).
De acordo com  a Lei Complemen-
tar 64/90, os administradores pú-
blicos que tiverem suas contas
rejeitadas, "salvo se a questão
houver sido ou estiver sendo sub-
metida à apreciação do Poder Ju-
diciário", tornam-se inelegíveis nos
cinco anos seguintes da data em
que ocorrer a decisão.
Já a Constituição Federal, em seu
artigo 35, inciso III, estabelece a
intervenção do estado no municí-
pio que não tiver aplicado o míni-
mo exigido da receita municipal na
manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços pú-
blicos de saúde.
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TCE leva cursos da
Escola de Contas

para o interior
O Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro fecha sua
programação regio-
nal de cursos de
capacitação de 2007
com um total de 700
servidores públicos
de 67 municípios
fluminenses benefici-
ados.
Ao longo do ano,
foram realizados quatro períodos
de treinamento, alcançando as
regiões Noroeste, Central/Serra-
na, Sul e Norte/Litorânea.
O projeto foi criado para atender
à solicitação de diversas prefei-
turas e câmaras municipais, for-
malizada à presidência do Tribu-
nal, por cursos focados em áre-

Programa capacita
700 servidores de

 67 municípios
fluminenses

as da administração pública.
"É nossa intenção levar, cada vez

mais, os cursos até
os servidores, evi-
tando assim o des-
locamento deles
até o Rio de Janei-
ro", observou o
presidente José
Maurício Nolasco.
Por esse motivo,

os cursos, estruturados pela Es-
cola de Contas e Gestão do Tri-
bunal, foram ministrados em lo-
cal próximo ao trabalho dos ser-
vidores. As matérias trataram
de Orçamento, Contabilidade Pú-
blica, Licitações, Contratos, For-
mação de Pregoeiro e Controle
Interno.
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Nova Friburgo

Barra do Piraí

 Cabo Frio

As aulas foram ministradas por pro-
fessores da ECG que fazem parte do
quadro técnico do Tribunal. Nolasco
abriu a aula inaugural de todas as qua-
tro etapas regionais, realizadas nos
municípios-sede de Itaperuna, Nova
Friburgo, Barra do Piraí e Cabo Frio,
além de retornar para participar da
cerimônia de entrega dos certificados
aos participantes. O presidente do
TCE garantiu que os cursos vão con-
tinuar em 2008: "estamos contribu-
indo com a administração pública mu-
nicipal, na qualificação de seus ser-
vidores", disse ele.

Os municípios beneficiados

1ª ETAPA
Região Noroeste: Aperibé, Bom Jesus
do Itabapoana, Cambuci, Cardoso
Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna,
Laje do Muriaé, Miracema, Nativida-
de, Porciúncula, Santo Antônio de
Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

2ª ETAPA
Região Central/Serrana: Areal, Bom
Jardim, Cachoeiras de Macacu,
Cantagalo, Carmo, Comendador Levy
Gasparian, Cordeiro, Duas Barras,
Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria
Madalena, São José do Vale do Rio
Preto, São Sebastião do Alto,
Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis,
Trajano de Morais e Três Rios.

3ª ETAPA
Região Sul: Barra do Piraí, Barra Man-
sa, Engenheiro Paulo de Frontin,
Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira,
Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pi-
nheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,
Resende, Rio Claro, Rio das Flores,
Valença, Vassouras e Volta Redonda.

4ª ETAPA
Região Norte Litorânea: Araruama,
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Campos dos Goytacazes,
Carapebus, Casimiro de Abreu, Con-
ceição de Macabu, Iguaba Grande,
Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São
Francisco de Itabapoana, São João da
Barra, São Pedro da Aldeia, Saquarema
e Silva Jardim.

Itaperuna
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
celebraram convênio de cooperação técnica na área
de informática. A iniciativa vai permitir o desenvol-
vimento e a transferência de novas tecnologias,
promovendo a troca de experiências entre os técni-
cos. A parceria foi selada pelos presidentes das
duas instituições: o conselheiro José Maurício de
Lima Nolasco e o desembargador José Carlos
Schmidt Murta Ribeiro.
De acordo com o presidente do TCE, a parceria
mostra o estreitamento de relação entre os dois
tribunais. "Está havendo uma mudança no nosso
relacionamento. E não poderia ser diferente: as
questões que nos unem dizem respeito à ética e
à competência", assinalou Nolasco. O ponto de
vista do presidente do TCE foi reforçado pelo
presidente do TJ: "Essa parceira é muito impor-
tante para nós, pois os dois visam ao bem co-
mum. A colaboração técnica vai permitir o cresci-
mento e a valorização dos nossos funcionários
que trabalham com a informática do Tribunal",
destacou Murta Ribeiro.
O convênio visa a incentivar projetos de pesquisa
e desenvolvimento, além de promover maior
intercâmbio entre os servidores de ambas as
instituições, por meio de apoio técnico e
gerencial às ações relativas à tecnologia de infor-
mação.

 TCE e TJ
convênio dá início à
    parceria tecnológica

CONVÊNIOS

A colaboração
técnica vai

permitir
o crescimento
e a valorização

dos nossos
funcionários
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
promoveu duas palestras para debater o projeto de lei
nº 7709/07, que propõe alterações na Lei de Licita-
ções, e a Lei Complementar 123/06, nova legislação
para micro e pequenas empresas. O encontro reuniu
dois especialistas: o desembargador Jessé Torres Pe-
reira Júnior e o procurador do estado Flávio Amaral
Garcia. O evento foi aberto pelo presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro
José Maurício de Lima Nolasco, e foi organizado pela
Escola de Contas e Gestão do Tribunal(ECG/TCE-RJ),
no Espaço Cultural Humberto Braga.

O procurador do estado Flávio
Amaral Garcia discutiu as propos-
tas de  modificações à Lei 8.666
em tramitação no Congresso. Segun-
do ele, depois de 14 anos de prática
administrativa dessa lei, o melhor
caminho seria a sua modificação
pontual, trabalhando-se num ambi-
ente de segurança jurídica. "A lei é
conhecida de todos, há uma juris-
prudência administrativa dos tri-
bunais de contas, o STJ tem se
manifestado bastante sobre o tema
e os órgãos de controle interno já
estão famil iarizados com ela",
afirmou Flávio Amaral.
O procurador lembrou que o projeto
do Executivo busca a modificação

Desembargador propõe atuação pedagógica
e orientadora das instituições de controle

Jessé Torres defendeu ações pedagógicas nas instituições de
controle. "É preciso ensinar, prevenir, dizer como fazer antes de se

reprimir e penalizar. A penalização é o último recurso e só ocorre
depois de esgotada a tarefa pedagógica. A maior parte dos gestores
públicos brasileiros está sempre na expectativa de orientação. Nos
casos em que atuam de boa-fé, e eu acredito que sejam a maioria,

erram por ignorância ou por excesso de autoridade", observou o
desembargador. O presidente do TCE, José Maurício Nolasco, disse

que compartilha do mesmo entendimento. "O Tribunal de Contas vem
agindo de forma pedagógica, levando o conhecimento a todos os

jurisdicionados do estado, para que possa cobrar a coisa certa, no
desempenho de sua missão constitucional", afirmou Nolasco.

Procurador defende segurança jurídica e mudanças pontuais na Lei 8.666

Encontro debate propostas
de alterações na Lei de Licitações
e nova lei para micro e pequenas empresas

Para o desembargador Jessé Torres Pereira, a adminis-
tração pública da pós-modernidade deve perseguir re-
sultados, e não mais a proclamação de objetivos teóri-
cos, o enunciado abstrato de grandes princípios fun-
damentais, mas a implementação efetiva, garantindo o
amplo acesso de bens e serviços públicos a todas as
camadas da população. O palestrante lembrou que a
palavra eficiência (princípio constante no artigo 37 da
Constituição, que trata dos princípios da administra-
ção pública) aparece em vários dispositivos do projeto
de alteração da Lei 8.666, passando a ser um dever a
ser cumprido.

de apenas 19 artigos da Lei 8.666 en-
quanto o substitutivo apresentado pelo
senador Eduardo Suplicy modifica mais
de um terço dela. Segundo o pales-

trante, o foco do projeto do Poder
Executivo foi fundamentalmente a ob-
tenção de maior celeridade e econo-
mia no processo licitatório.
"Na visão do Executivo Federal, hoje
em dia a licitação demora muito e
custa muito caro e é preciso reduzir
o tempo e desonerá-la. Como reali-
zar uma licitação em menos tempo e
a um custo menor? Para isso, deci-
diu-se agregar a utilização do meio
eletrônico e de novas tecnologias,
principalmente aquelas que deram
certo como o pregão eletrônico, que é
uma realidade na administração públi-
ca federal, com possível repercussão
imediata nas demais esferas adminis-
trativas", observou o procurador.
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Agenda
Ambiental

TCE inicia coleta seletiva
de lixo e implanta programa de

saúde e qualidade de vida
para os servidores

Começou em agosto a implantação do proje-
to de coleta seletiva de lixo no Tribunal de
Contas – denominado Ato Certo. A segrega-
ção dos resíduos sólidos recicláveis foi con-
siderada um sucesso, que a Comissão
Ambiental atribuiu à intensa participação dos
servidores do Controle Externo que recebe-
ram os primeiros coletores especiais. Aos
poucos, a coleta seletiva chegará a todos os
prédios do Tribunal.
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Com a entrega, na última sexta-feira de agosto, dos primeiros coletores
especiais adquiridos pelo TCE-RJ, os funcionários de cinco setores do
Controle Externo (SGE, SUP, SSR, CEE e CADE) deram início à coleta

seletiva, separando os resíduos recicláveis dos não recicláveis,
conforme a decisão da presidência da Casa que aprovou

a implantação do projeto Ato Certo. Técnicos da
Comlurb – a empresa assinou convênio com o TCE

para ajudar na realização da coleta seletiva – cons-
tataram o bom desempenho dos funcionários, que
souberam distinguir os materiais descartados que
podem ser reciclados dos que não podem.
Além dos servidores do Controle Externo, tam-
bém os funcionários terceirizados da empresa que
presta serviços de limpeza no Tribunal receberam

orientações sobre a reciclagem, em palestras reali-
zadas por técnicos da Comlurb nos dias 28 e 30 de

agosto.
Outra medida foi a instalação, pela Comlurb, de cesta

coletora de pilhas e baterias velhas no caminho de acesso ao
restaurante operado pela Associação dos Servidores do Tri-
bunal (Astcerj), entre o prédio-sede e o anexo. De acordo
com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assem-

bléia Legislativa (Alerj), 15 milhões de pilhas e baterias co-
muns e 700 mil baterias de telefones celulares estão sendo

utilizadas no Rio de Janeiro. As pilhas e baterias contêm diver-
sas substâncias químicas que podem contaminar o solo, a água

e outros seres vivos, inclusive aqueles que servem de alimento
para o homem, como peixes e crustáceos.

O lançamento da campanha Ato Certo – com base nos "3 Rs": reduzir, reciclar e reutilizar –
foi elogiado por especialistas convidados pelo TCE-RJ para participar das comemorações da
Semana do Meio Ambiente. No encerramento do evento, o presidente Nolasco reforçou a
necessidade de se pôr em prática a estratégia dos "3 Rs": "É muito importante para nós,
mas certamente muito mais para nossos filhos e netos".
No estande do Ministério do Trabalho, os visitantes puderam conhecer o projeto Economia
Solidária, com exibição de artesanato feito com materiais recicláveis. Também foram exibi-
dos trabalhos com sucata feitos pelas crianças da creche do Tribunal. O Coral do TCE-RJ
abriu e fechou a programação da Semana de Meio Ambiente cantando músicas relacionadas
ao tema como "Águas de Março", de Tom Jobim.

Reduzir
Reciclar
Reutilizar
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Na Semana do Meio Ambiente (de 4 a 6 de junho)
especialistas convidados pelo TCE-RJ enfatizaram
a ameaça representada pelo aquecimento global
e as alternativas disponíveis para minimizar seus
efeitos – entre elas a reciclagem do lixo a partir
de coleta seletiva, já em fase de implantação no
Tribunal.
O presidente José Maurício Nolasco, que esteve
à frente dos trabalhos da Semana do Meio Ambi-
ente, destacou o elevado comparecimento e o in-
teresse demonstrado pelos funcionários: "A
Agenda Ambiental tem tudo para alcançar seus
objetivos no curto, médio e longo prazos. A Agen-
da Ambiental do TCE já é uma realidade", assina-
lou Nolasco.

Semana do Meio Ambiente
Alerta sobre aquecimento global:

Amazônia e o Nordeste são
as regiões brasileiras mais ameaçadas

Da esquerda para a direita, o diretor da ECG, José Augusto
Brito; o presidente  do  Pnuma, Haroldo Matos;  o  conselhei-

ro José Maurício Nolasco;  o subprocurador-geral do
Ministério Público,  Eduardo  da Silva Lima Neto,  e o

procurador-geral do Ministério  Público  Especial  no TCE ,
Horácio Machado Medeiros. Em destaque os palestrantes

Joana Chiavari e  José Marengo

A palestra do presidente do Instituto Pnuma –
Comitê Brasileiro do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente, Haroldo Mattos de
Lemos, destacou que a adoção de um modelo de
desenvolvimento sustentável deve responder a
três desafios: garantir a disponibilidade de recur-
sos naturais, evitando seu esgotamento; respei-
tar os limites naturais para a absorção de polui-
ção; e reduzir a pobreza. Segundo ele, um relató-
rio da ONG internacional WWF conclui que a hu-
manidade já consome 25% a mais de recursos
naturais do que o planeta é capaz de repor.
Joana Chiavari, especialista em Gestão Ambiental,
explicou como funciona o mercado de créditos de
carbono e os chamados MDL – Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo, que prevêem o financia-
mento de projetos que contribuam para reduzir as
emissões de gases causadores do efeito estufa.
No último dia da Semana, o pesquisador José Marengo,
diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), informou que a Amazônia e o Nordeste são as
regiões brasileiras mais ameaçadas pelo aquecimen-
to global.
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Saúde para o
corpo e a mente

A Agenda Ambiental do TCE-RJ ganhou mais
um aliado no segundo semestre de 2007. É
o programa Meu Ambiente – um conjunto
de ações destinadas a promover a saúde in-
dividual e coletiva e melhorar a qualidade de

vida dos servidores do Tribunal. Liderado pela
Coordenadoria Médico-Assistencial (CMA), em par-

ceria com a Comissão da Agenda Ambiental, o pro-
grama prevê iniciativas como o incentivo a hábitos alimenta-

res saudáveis e o combate ao sedentarismo. A primeira medida implementada
foi o início das aulas de ioga para duas turmas de servidores, a partir de 13
de agosto. Em seguida, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agos-
to, foi lançada a campanha antitabagista, com palestra no auditório do Espa-
ço Cultural Humberto Braga.
Na abertura da campanha, o presidente José Maurício de Lima Nolasco falou
sobre o direito à saúde e a defesa do meio ambiente: "Vamos aprender a
defender a cada momento, como funcionários e cidadãos, os nossos direitos
à saúde, à qualidade de vida, ao ar que respiramos e ao ambiente saudável".
Dentre algumas ações já executadas pelo Tribunal, o presidente destacou o
curso de direção defensiva ministrado a todos os motoristas da Casa, a
verificação da situação de saúde dos funcionários da Coordenadoria de Trans-
portes através da realização de exames (colesterol, glicose, triglicerídeo, pres-
são arterial e dentário) e a elaboração do plano de escape.
O assessor da Coordenadoria de Segurança e Prevenção de Incêndio Welt
Canedo falou sobre os riscos que o cigarro oferece ao meio ambiente, espe-
cialmente como causador de incêndios, ainda que essa não seja a intenção
do fumante. Em seguida, a coordenadora da CMA, Cinira Assis, apresentou
as 14 linhas de ação do programa Meu Ambiente – entre elas exames peri-
ódicos de saúde e combate ao taba-
gismo e ao sedentarismo.
Segundo ela, uma equipe de profissi-
onais foi treinada para atuar no trata-
mento do tabagsimo, que requer de-
terminação e persistência do pacien-
te, além do eventual uso de medica-
mentos e até mesmo o apoio de ou-
tras terapias, como acupuntura.

"Parar de fumar:
eis a questão”
A palestra do Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo ficou a cargo da dou-
tora Alessandra Alves da Costa,
coordenadora do Núcleo de Con-
trole do Tabagismo do Hospital
Pedro Ernesto, especialista em
pneumologia, psicóloga e
mestranda pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
Sob o título "Parar de fumar: eis a
questão", a palestra apresentou um
panorama atual do tabagismo e da
dependência de cigarros no mun-
do, além de falar sobre os danos
causados pelo tabaco e dar orien-
tações e conselhos sobre como pa-
rar de fumar. Alessandra Costa res-
saltou que o tabagismo é conside-
rado uma pandemia de proporções
históricas, pois atinge atualmente
cerca de 1,4 bilhão de pessoas (a
maior parte na China), sendo 34
milhões no Brasil.

Cinira Assis, coordenadora da CMA
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Prática da ioga traz equilíbrio

Motoristas fazem
curso de direção
defensiva

Cerca de 80 motoristas do TCE-RJ participaram do curso de direção defensi-
va realizado pela Coordenadoria de Segurança e de Prevenção e Combate a
Incêndio (CPC), órgão ligado à Secretaria-Geral de Administração da Casa. O
objetivo foi apresentar técnicas de direção que contribuam para evitar aciden-
tes de trânsito, preservando a integridade física dos passageiros.
O curso foi dividido em dois módulos. O primeiro, teórico, consistiu em uma
palestra no auditório do Espaço Cultural Humberto Braga que buscou
conscientizar os motoristas sobre as principais causas de acidentes e suas
conseqüências. Depois, na parte prática, na garagem do TCE, os motoristas
praticaram os ensinamentos, desde procedimentos simples como a regulagem
de bancos e de espelhos retrovisores até técnicas de frenagem em situações
de emergência. O instrutor do curso foi o major PM André Silva de Mendon-
ça, do Gabinete Civil do Palácio Guanabara.

Começaram em agosto as aulas de ioga no TCE-RJ. As duas turmas
iniciais – uma com aulas de manhã e outra na hora do almoço – atraíram
40 alunos. Há dezenas de interessados na lista de espera, atestando o
sucesso da iniciativa, que marcou o início do programa Meu Ambiente,
da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais (CMA).
Antiga filosofia de vida, a ioga surgiu na Índia há mais de
5 mil anos. Literalmente significa união, porque integra
o corpo, a mente e as emoções na busca do
equilíbrio entre os três, contribuindo, assim,
para a melhoria das relações interpessoais,
dentro e fora do ambiente de trabalho.
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Conhecendo
 a equipe

do TCE

Funcionários de carreira
foram nomeados para ocupar
cargos de direção do Tribunal
de Contas do Estado.

Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR

Controla os prazos para atendimento das decisões do Plenário e os
parcelamentos de débitos imputados e de multas aplicadas. Expede
certificado de revelia, concede vistas, gera cópias de processos e instrui
os processos relativos a pedidos de prorrogação de prazo.
As mudanças implementadas e a modernização das rotinas de trabalho e
da tecnologia vêm permitindo o aumento da produtividade. Como

exemplo, podemos citar a microfilmagem e digitalização dos processos, que agilizam
a concessão de vistas dos processos aos jurisdicionados e o fornecimento de cópias
aos mesmos.

Comissão Permanente de Licitação - CPL

O pregão tem se mostrado um valioso instrumento para as contratações do setor
público, prestigiando os princípios da eficiência, economicidade e celeridade. A partir
de 2007, a Corte de Contas intensificou a adoção da citada modalidade como forma
de adquirir bens e serviços comuns.
Na condução dos pregões realizados neste ano foi possível constatar uma expressiva
redução do valor inicialmente proposto e o efetivamente contratado, contribuindo para
uma melhor gestão dos recursos públicos postos à disposição do Tribunal.

Subsecretaria de Informática - SSI

Uma de suas metas é a aproximação, como fornecedora de soluções, com os usuári-
os. Esta integração proporciona maior conhecimento organizacional e, conseqüente-
mente, uma noção mais clara das necessidades e dificuldades enfrentadas pelos téc-
nicos do Tribunal de Contas, em especial aqueles envolvidos com a atividade-fim.
O objetivo é conseguir a automação dos procedimentos operacionais, dando ênfase
cada vez maior à agregação de rotinas inteligentes aos aplicativos instalados, visan-
do ao aumento da produtividade. Esta nova visão permitirá atuar não apenas como
fornecedora de soluções, mas, também, como parceira em busca do ideal que é o
apoio eficiente à missão institucional do TCE-RJ.

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD

Dentre as atividades desenvolvidas pela CAD, no âmbito estadual e municipal,
destacam-se a realização de auditorias operacionais nas áreas de sistemas
informatizados e dos sistemas de saúde. Também acompanha a execução orça-
mentária da receita e da despesa estadual, por meio dos sistemas informatizados

disponíveis – Siafem, SIG e Sigfis – e a análise da prestação
de contas anual do governo do estado, com o apoio técnico
de todos os servidores da SSR. O setor emite certidões ao

governo estadual para fins de comprova-
ção do atendimento de limites
legais e constitucionais, exigidas
para a contratação de operações
de crédito. A coordenadoria par-
ticipou, em conjunto com a SSO e a SUE, de inspeção
extraordinária na Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, por
meio da cessão de seis técnicos, sendo três administradores hospitala-
res e três analistas de sistemas.
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Variedade marcou a programação cultural

Virginia Woolf no palco - Neste espetáculo, que conquistou o 1º prêmio no
festival da Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro,
parte-se de uma imaginária palestra da escritora Virginia Woolf
para teatralizar sua vida, focalizando sua obra e a paixão por
Vitória, romancista de sucesso em sua época.
O belo trabalho das atrizes Andréa Azevedo e Anneli Olljum,
integrantes do Teatro de Frente, emocionou o bom público que
compareceu a mais esse evento do Momento Cultural.

No balanço do forró - Chico Chagas, no acordeon,
André Vercelino e Thiago Lima, na percussão, Felipe Di  Men-
donça, violão e voz, e Nicodemos, zabumba e voz, sacudiram
literalmente o Espaço Cultural do TCE. O espetáculo do grupo de
músicos lide-

rados pelo maestro Chico Chagas foi uma ver-
dadeira aula de como se tocar clássicos da MPB
e até da trilha sonora do cinema internacional —
o tema de Missão Impossível — no contagiante
ritmo do forró.

Bach-Brasil 2007 - Apresentando-
se no Momento Cultural pela segunda vez, a
primeira no novo auditório, a Cia. Bachiana Bra-
sileira mostrou que muda o repertório, mas man-
tém o altíssimo nível técnico e artístico. O Coro
da Bachiana, com a regência do maestro Ricardo

Rocha e a organista Elisa Wiermann, apresentou dois dos mais famosos
motetos de Bach, o nº 1, Singet dem Herrn ein neue Lied, para dois
coros e contínuo, e o nº 3, Jesu, meine Freude, para coro a cinco vozes
e contínuo, além de alguns dos mais importantes extratos do Requiem,

de Marcos Portugal.

Informal: Nicholson e Cristina Braga -
Um espetáculo, aplaudido de pé, reuniu os trabalhos do artista plás-
tico John Nicholson e da harpista
Cristina Braga, na abertura da exposi-
ção Informal – uma retrospectiva da
obra do pintor, nascido em Austin, no

Texas, e radicado há 30 anos no Rio. Nicholson é considerado um
dos pais da Geração 80 – notável grupo de artistas que emergiu na-
quela década. Pois o show de Cristina
Braga, tão brasileiro, com Tom Jobim e
Villa-Lobos, ganhou um brilho extra gra-
ças a dois trabalhos de Nicholson situa-
dos no fundo do palco: o Expresso do
Oriente e uma tela chamada Quatro qua-
drados e 256 círculos.
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