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Presidente do
TCE-RJ recebe
medalha da
Câmara de Niterói

O presidente do Tribunal de

Contas do Estado do Rio de

Janeiro, José Maurício

Nolasco, participou no dia 11

de maio, em Brasília, da apre-

sentação do modelo de fisca-

lização das ações que vão

preparar o País para sediar a

Copa do Mundo de Futebol

de 2014. Nolasco assinou o

documento elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)

para oficializar a parceria com os tribunais de contas estaduais e

municipais. O objetivo é fortalecer a fiscalização preventiva, apro-

ximar as metodologias de controle e oferecer à sociedade informa-

ções sobre o uso do dinheiro público com a realização do mundial.

O acordo prevê que os dados sobre o acompanhamento das obras

estarão disponíveis em um site construído especificamente para

esse fim. Cada tribunal terá a atribuição de publicar documentos e

informações sobre os percentuais de execução física e financeira

das obras que serão fiscalizadas. As obras que receberão recursos

públicos envolvem construção e reforma de estádios, transporte

urbano, como pistas para ônibus e veículos sobre trilhos. A exe-

cução das obras, cujo financiamento poderá ser feito pelo BNDES

e Caixa Econômica Federal, será de responsabilidade dos estados

e municípios que receberem o repasse. Nesses casos, a competên-

cia para fiscalizar é dos tribunais de contas estaduais e municipais.

O presidente do TCE-RJ foi a segunda autoridade a assinar o do-

cumento, logo em seguida ao presidente do TCU, Ubiratan Aguiar.

O Rio de Janeiro terá uma importância fundamental na Copa de

2014 por ser o palco de encerramento do evento,

no Estádio do Maracanã.

Leia mais sobre as parcerias institucionais para a fiscalização

da Copa de 2014 e das Olimpíadas 2016 na página 23.

COPA 2014
Presidente do TCE-RJ

assina acordo para
fiscalização das obras
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Esforço e eficiência
O encerramento do primeiro semestre de 2010 depara-
se com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janei-
ro (TCE-RJ) constatando a excelência dos expressivos
resultados obtidos no período, coincidentemente com o
bom momento por que vem atravessando o país, inclu-
sive no cenário internacional, com a perspectiva do
enfrentamento, por esta Casa de Contas, de novos de-
safios e do alcance de outras realizações para o próximo
semestre que se avizinha. A presente edição da TCE
Notícia pretende demonstrar ao atento leitor a crescente
produtividade do Corpo Instrutivo e a performance do
Plenário na apreciação dos milhares de processos sub-
metidos ao crivo dos Excelentíssimos Senhores Conse-
lheiros, fruto da operosidade da administração do Esta-
do e dos municípios fluminenses.
Além de cumprir sua honrosa e nobre missão constitu-
cional, o TCE-RJ persiste na realização de ações volta-
das à austeridade administrativa, carro-chefe da atual
gestão, que resultem em contribuição efetiva para o bem-
estar de nossa população, através da devolução, aos
cofres públicos, dos recursos economizados pelo rigor
com que vêm sendo administrados. Reportagem sobre
o desempenho do Tribunal em 2009 demonstra que
todo esse esforço resultou em economia de R$ 20 mi-
lhões para o Tesouro estadual. O empenho de nossos
técnicos no trabalho de fiscalização gerou mais de R$
90 milhões em multas e imputação de débitos a gestores
em consequência de irregularidades cometidas.
Nada obstante, não é a ótica do TCE-RJ simplesmente
punir por punir o mau gestor de recursos públicos, tan-
to assim que tem priorizado a formação de gestores,
mantendo sua cruzada pedagógica via Escola de Contas
e Gestão (ECG), com o propósito de investir na
capacitação dos gestores e aumentar sua eficiência no
ofício de bem servir à população. Além da atividade
permanente em sua sede própria, a ECG leva ao interior
do Estado os cursos regionalizados, oferecendo às ges-
tões municipais a formação onde o TCE identificar mai-
or deficiência.
A primeira edição do ano foi lançada, em maio, em Bom

Jesus do Itabapoana, reunindo ser-
vidores de 18 municípios da Região
Norte/Noroeste. A solenidade de
abertura foi prestigiada por prefeitos
e presidentes de Câmaras desses mu-
nicípios. No mês anterior, o Tribu-
nal já havia promovido uma jornada
pedagógica em Itaocara, com a participação de 200 pes-
soas.
Ainda no âmbito da ECG, o TCE-RJ voltou sua atuação
para os assuntos que mobilizam a sociedade em seu
cotidiano. Um grande seminário, realizado em maio, dis-
cutiu o papel das agências reguladoras em nosso Esta-
do. O evento lotou o auditório do Centro Cultural
Humberto Braga, onde o público - interno e externo -
teve oportunidade de acompanhar palestras e debates
protagonizados por alguns dos principais especialistas
do tema no país. Também antenado com as preocupa-
ções da sociedade, o TCE-RJ formalizou sua adesão ao
acordo assinado em Brasília para garantir a fiscalização
dos gastos públicos dos projetos voltados para a reali-
zação da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Os anseios e preocupações do povo fluminense foram
compartilhados pelo Tribunal, cuja administração se uniu
aos servidores na mobilização popular contra  a emenda
constitucional, em tramitação no Congresso, que altera
os critérios de distribuição dos royalties do petróleo em
nosso país. Juntos estivemos na grande manifestação
do dia 18 de março, defendendo não apenas a manu-
tenção mas, principalmente, o uso responsável dos re-
cursos estatais.
Fatos como os que estão expostos na revista demons-
tram a importância do TCE-RJ para a população do Rio
de Janeiro, cada vez mais comprovada na medida em
que nosso trabalho é solicitado e apontado como refe-
rência de seriedade e eficiência, o que é orgulho para
todos os seus integrantes. O TCE segue em sua trajetó-
ria, sempre com a convicção de que ainda há muito por
se fazer para a construção de uma sociedade mais justa
que se deseja para filhos e netos.

Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco
Presidente do TCE-RJ

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
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LRF 10 anos

Lei garantiu mais controle
e transparência da
Administração Pública

EN
T
R
EV

IS
T
A

José Roberto Afonso*

Consolidada como um marco no con-
trole das finanças públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal completou 10
anos no dia 4 de maio. O economista
José Roberto Afonso participou da ela-
boração da LRF, que estabelece uma
série de normas para padronizar a ges-
tão fiscal e é uma das mais importan-
tes iniciativas para a transparência e o
planejamento da Administração Públi-
ca brasileira. Para ele, a legislação re-
sultou numa mudança no perfil dos
gestores públicos. "Há uma
profissionalização crescente, especial-
mente no âmbito de governos estadu-
ais e municipais", afirma.
José Roberto, que está a serviço do
Senado, destaca o papel dos Tribunais
de Contas para o êxito da LRF: "São os principais guardiões da lei. E mudaram
uma postura, trocando apenas a atuação punitiva para a preventiva".
No entanto, a Lei 101/2000 não conseguiu ser implementada em sua totalida-
de, deixando brechas para interpretações diferenciadas e alguns de seus pon-
tos ainda precisam de regulamentação. "É bom comemorar 10 anos, mas ter
consciência que ainda há muito por fazer e melhorar", ressalta José Roberto,
que também contribuiu para o Projeto de Lei de Qualidade Fiscal, que tramita
hoje no Senado e visa exatamente o aperfeiçoamento da LRF.

4 JANEIRO A JUNHO / 2010TCE NOTÍCIA
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TCE Notícia: Como um dos autores da
LRF, quais as mudanças que o senhor
identifica no Brasil após dez anos de
vigência desta lei?

José Roberto Afonso:  A lei é do povo,
proposta pelo presidente FHC, melho-
rada pelo Congresso, confirmada pelo
STF. Marcou uma grande virada nas fi-
nanças públicas, na federação e na eco-
nomia. É bom comemorar 10 anos, mas
ter consciência que ainda há muito por
fazer e melhorar.

TCE Notícia: Já é possível perceber
um novo no perfil dos administrado-
res públicos em consequência da le-
gislação?

José Roberto Afonso:  Sim, há uma
profissionalização crescente, especial-
mente no âmbito de governos estadu-
ais e municipais. Diria que, no caso
federal, até houve um retrocesso, com
uma proliferação de novos cargos e
nomeações políticas. Por que o presi-
dente Obama nomeia um número irri-
sório de cargos de confiança compa-
rado ao presidente brasileiro? É mais
um caso para avançarmos.

TCE Notícia: O controle foi um dos prin-
cipais pilares de sustentação da LRF.
Na Administração Pública, qual área
demonstrou maior evolução em seu sis-
tema de controle?

José Roberto Afonso:  O controle pas-
sou por grande profissionalização, es-
pecialmente nos quadros técnicos dos
Tribunais de Contas e das auditorias
internas. Falta melhorar o comando des-
se processo, para diminuir o peso po-
lítico da decisão. A arrecadação muni-
cipal melhorou, especialmente nas ci-
dades pequenas, que nada arrecada-
vam, mas podem cobrar melhor.

TCE Notícia: Como conciliar as exigên-
cias da LRF às práticas políticas nega-
tivas que costumam ser denunciadas
nas diferentes esferas da administra-
ção pública?

José Roberto Afonso: Com mais trans-

parência, divulgando de forma melhor
e mais clara as contas e coisas públi-
cas, o que induzirá a mídia, segmen-
tos organizados da sociedade, a faze-
rem um controle complementar aos dos
Tribunais de Contas. Aliás, essa con-
corrência é saudável porque exigirá que
os tribunais sejam cada vez mais téc-
nicos e eficientes em suas ações.

TCE Notícia: Qual a importância que os
Tribunais de Contas tiveram para a
implementação da LRF?

José Roberto Afon-
so:  Muito grande.
São os principais
guardiões da lei. E
mudaram uma pos-
tura, trocando ape-
nas a atuação pu-
nitiva para a pre-
ventiva. O mais im-
portante é evitar
que a porta seja ar-
rombada; se o for,
punir quem fez.

TCE Notícia: O se-
nhor destaca algum
ponto da LRF que
precisa ser aprimo-
rado? Por exemplo,
há brechas no texto
que dão margem a
interpretações dife-
rentes?

José Roberto Afonso: Vários. O gover-
no federal não aceita limites para sua
dívida, como assumiu o Ministro da Fa-
zenda há poucos dias, embora exija que
governadores e prefeitos sejam enqua-
drados. Não foi criado o conselho de
gestão fiscal. A contabilidade criativa
está crescendo e não sendo coibida. O
controle da criação de compromissos
permanentes nunca foi adequadamen-
te implantado.

TCE Notícia: Um dos dispositivos que
mais causou polêmica foi o artigo 42
da LRF.  Ainda existe muita divergên-
cia sobre esse assunto? O novo proje-
to pretende alterá-lo?

José Roberto Afonso:  A polêmica tem
mais a ver com a definição e a apura-
ção de restos a pagar, que por ora está
contemplado por Lei de 1964 mas que
o governo federal é o primeiro a
descumprir. Sim, há um projeto no Se-
nado, de autoria de Tasso Jereissati,
que equaciona tais distorções.

TCE Notícia: Quais os principais avan-
ços propostos pelo Projeto de Lei de Res-
ponsabilidade Orçamentária e Qualida-
de Fiscal em relação à LRF? Ele

flexibiliza a atual legis-
lação?

José Roberto Afonso:
Aprofunda a LRF. An-
tes de tudo, induz que
se complete a regula-
mentação - ou seja,
que seja criado o con-
selho de gestão e que
a União também es-
teja sujeita aos limi-
tes de dívida. Aprimo-
ra a redação para evi-
tar leituras dúbias ou
distorcidas, especial-
mente em torno do
que seja gasto com
pessoal e receita cor-
rente. Modifica a
transparência, cria
um relatório de admi-
nistração, amplia a
divulgação padroniza-

da das contas públicas. O projeto está
sendo relatado pelo senador Francisco
Dornelles que certamente melhorará
ainda mais o texto.

TCE Notícia: Como os TCs podem co-
laborar nesse processo?

José Roberto Afonso: Do mesmo modo
que atuaram na LRF, ajudando na difu-
são das novas regras. Mas, no momen-
to, a maior colaboração é apoiando e
apresentando críticas e sugestões para
melhorar o projeto de lei, ainda em de-
bate no Senado.

* Economista do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a serviço do Senado.

 Os Tribunais de
Contas são os

principais
guardiões da lei.
E mudaram uma

postura,
trocando apenas

a atuação
punitiva para a
preventiva. O

mais importante
é evitar que a

porta seja
arrombada;

se o for, punir
quem fez.
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Em sessão plenária especial no dia 20 de maio, o TCE-RJ
aprovou, por unanimidade, o parecer prévio favorável à
aprovação das Contas de Gestão do Governo
Sérgio Cabral, referentes ao exercício 2009.
O relator do processo, conselheiro José Go-
mes Graciosa, emitiu o parecer com ressal-
vas, determinações e recomendações. O Tri-
bunal encaminhou o parecer para julgamento
pela Assembleia Legislativa (Alerj).
Cabe ao TCE analisar o cumprimento das nor-
mas constantes da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), a aplicação dos princípios cons-
titucionais da legalidade, legitimidade e
economicidade por parte dos administrado-
res, e, entre as atribuições mais recentes,
observar o controle do planejamento governamental. Para
a análise das Contas de Gestão foram consideradas de-
monstrações contábeis, entre outros demonstrativos eco-
nômico-financeiros e de gestão fornecidos pelo Executi-
vo, através da Contadoria-Geral e da Auditoria-Geral, e

Contas de Gestão 2009 do
Governo Sérgio Cabral recebem

parecer favorável do TCE

informações coletadas em inspeções
feitas pelo próprio Tribunal no ano pas-
sado.
O relatório destacou, por exemplo, que

o Chefe do Poder Executivo cumpriu os limites constitu-
cionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e de outras
legislações, referentes a gastos com pessoal (37,41%,
sendo 27% referentes ao Poder Executivo), investimen-
tos nas áreas de saúde (12,01%) e educação (25,03%).

A receita arrecadada pelo Estado em
2009 alcançou R$ 43,225 bilhões,
enquanto a despesa efetivamente
paga totalizou R$ 42,527 bilhões.
Dentre estas receitas, o relatório des-
taca o imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços (ICMS) e a
indenização pela extração de petró-
leo (royalties e participações especi-
ais).
O ICMS é a principal receita própria
estadual, totalizando R$ 18,619 bi-
lhões, sendo equivalentes a 43,07%
de todas as receitas do Estado em
2009. A indenização pela extração
do petróleo, com queda de 28,55%

em termos reais em relação a 2008,
somou R$ 4,887 bilhões (11,31%
da receita total).
A sessão plenária contou com a pre-
sença de diversas autoridades do
governo estadual, como o vice-go-
vernador Luiz Fernando Pezão, que
representou o governador Sérgio
Cabral; o então subsecretário de Fa-
zenda, Renato Augusto Villela, que
assumiu a pasta dias depois em subs-
tituição a Joaquim Levy; o secretário
de Planejamento e Gestão, Sérgio
Ruy Barbosa, e a procuradora-geral
do Estado, Lúcia Léa Guimarães
Tavares.

Estado arrecadou R$ 43 bilhões
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Advogado, jornalista e funcionário públi-
co de carreira, Aloysio Neves Guedes é o
mais novo conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi
eleito pela Assembleia Legislativa do Es-
tado (Alerj) e tomou posse no cargo no
dia 14 de abril, em vaga decorrente da
aposentadoria do conselheiro José Leite
Nader. Pela primeira vez na história do
TCE, servidores concursados da institui-
ção candidataram-se à vaga de conselhei-
ro: 12 dos 16 inscritos para o cargo eram
técnicos do Tribunal.
Aloysio Neves foi escolhido por 54 dos
70 parlamentares presentes à sessão ex-
traordinária no dia 13 de abril. A nomea-

ção saiu no Diário Oficial do Estado no dia seguinte.
Nascido em 25 de fevereiro de 1947, Aloysio Neves
ingressou no serviço público em 1966, tendo exercido
cargos técnicos e de assessoramento em diversas admi-
nistrações estaduais no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo. Ele chefiou o Gabinete da Presidência da Alerj
nas gestões Sérgio Cabral (1995 a 2003) e Jorge Picciani
(2003 a 2010). Também foi gerente e responsável pela
propaganda institucional de 2001 a 2010. Na área de
jornalismo, atuou como colunista no Jornal do
Commercio, O Globo e Última Hora, entre outros veícu-
los.
A vaga de conselheiro vitalício do TCE-RJ foi aberta com
a aposentadoria compulsória de José Leite Nader ao com-
pletar 70 anos, no final de fevereiro. Advogado, Nader
assumiu o cargo em 1998. Antes, atuou na política como
deputado estadual.

7JANEIRO A JUNHO / 2010 TCE NOTÍCIA

TCE-RJ tem novo
              conselheiro
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Seminário analisa
Agências Reguladoras
de serviços públicos

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pro-
moveu, por meio da Escola de Contas e Gestão (ECG), o
seminário "Controle Externo e Agências Reguladoras de
Serviços Públicos", em 21 de maio. A discussão de um
assunto tão atual e polêmico, reunindo palestras de espe-
cialistas na área, atraiu a participação de 300 pessoas,
entre autoridades do setor nos governos federal e esta-
dual, prefeitos, magistrados, procuradores, vereadores,
técnicos de órgãos jurisdicionados e da própria Corte,
que lotaram o edifício anexo à sede do TCE-RJ.

"Gostaria de dizer que esse tema é
de inteira relevância para o Estado
do Rio. Dizer que os palestrantes

dispensam qualquer comentário
sobre sua capacidade. Dizer,

sobretudo, sobre o bom senso da
Escola de Contas por querer levar o

conhecimento desses senhores a
todos vocês, no intuito de um

maior esclarecimento, um maior
poder de discricionaridade e discus-
são do assunto. E que esse evento
integra a cruzada pedagógica que o
Tribunal vem fazendo, não só para

capacitar cada vez mais os seus
funcionários, mas os de todos os

seus jurisdicionados", afirmou José
Maurício Nolasco, presidente do

Tribunal, na abertura do seminário.
A programação dividiu a discussão

em dois paineis - "Papel da
Regulação e Relações Institucionais

das Agências Reguladoras" (manhã)
e "O Controle Externo e As Agênci-

as Reguladoras" (tarde) -, com a
participação de seis palestrantes,
especialistas na área. Os debates

tiveram como mediadores o procu-
rador-geral do TCE, Giuseppe
Bonelli, e o secretário-geral de

Controle Externo do TCE, Ricardo
Ewerton.

Prestigiaram o evento, entre outras
autoridades, o desembargador do

Tribunal Regional Federal da 2ª
Região André Fontes; o secretário

de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União (TCU), Osvaldo

Perrout; o secretário-geral de
Administração do TCE, Emerson
Maia, e a diretora-geral da ECG,

Paula Alexandra Nazareth.

Coordenador do Núcleo de Estudos em Regulação da
Fundação Getulio Vargas, o professor Enrique Saravia
iniciou o ciclo de palestras e fez uma análise dos
diferentes problemas das agências reguladoras no
país, destacando a dificuldade de articulação exter-
na, ou seja, a forma como dialogam com outros
órgãos do governo e a falta de legitimação e trans-

parência. "As agências não são conhecidas pela sociedade brasileira", disse,
acrescentando que elas compõem um quadro em construção permanente por es-
tarem diretamente vinculadas à dinâmica econômica, política e internacional da
sociedade. Ele citou como iniciativa positiva na tentativa de interagir com a soci-
edade um projeto criado pela AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Servi-
ços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, que incorporou ao seu dia a dia o
controle social com a participação de seis mil usuários voluntários, que repassam
informações e críticas sobre os serviços prestados.

Diretor do Núcleo de Estudos Internacionais da UFRJ,
o professor Ronaldo Fiani defendeu a descentralização
do sistema de regulação no Brasil e a capacitação
das agências estaduais. Ele explicou que as agênci-
as reguladoras existem para arbitrar interesses en-
tre agentes privados que prestam serviços e a popu-
lação, e a única forma que têm de exercer essa arbi-
tragem é obviamente estando próximas de todos os interessados. Fiani ressaltou
ainda que o controle das atividades econômicas das agências somente pode ser
realizado de forma clara com a participação da sociedade: "Não tenham a ilusão
de que órgãos do governo, quaisquer que sejam, por mais capacitados, como o
TCU, o Tribunal de Contas do Estado ou o que for, conseguem sozinho controlar
as agências reguladoras. O grosso do controle tem que vir da população. Julgar,
por exemplo, que uma tarifa é adequada ou não é algo extremamente difícil em
termos técnicos, mas é muito fácil para a população chamar a atenção".
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No fechamento
do primeiro pa-
inel, o profes-
sor da Faculda-
de de Direito
da Uerj e pro-
curador da Pro-

curadoria-Geral do Estado Gustavo
Binenbojm fez uma abordagem do
tema sob o aspecto jurídico e citou
uma decisão do Supremo Tribunal
Federal, através do julgamento da
Adin 1668, que questionava o po-
der normativo amplo pela Anatel, por
exemplo, no campo das suas licita-
ções. A ação suscitou o fato de que
ela poderia se desvencilhar das leis
sobre licitações aplicáveis à matéria.
"O Supremo disse que não é
inconstitucional que a agência exer-
ça poder normativo, isso é parte do
ofício regulatório. Agora não é com-
patível com o sistema constitucional
brasileiro que a agência possa pre-
tender, pela edição desses atos regu-
lamentares, sobrepor as suas decisões
normativas àquelas tomadas pelo le-
gislador. Então o Supremo atrelou o
assunto, até o momento, ao princí-
pio da legalidade administrativa." O
procurador defendeu a formação per-
manente de quadros técnicos própri-
os, com a nomeação de servidores
para cargos na diretoria.

O assessor da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, Jadir Dias Proença, abriu o segundo
painel e abordou temas como a fragmentação e
complexidade do sistema regulatório brasileiro .
Ele traçou um panorama do sistema, o qual é

caracterizado pela coexistência de dez agências, instituídas a partir de 1996,
além de autarquias e órgãos da administração direta com competências
regulatórias, como o Banco Central e a Receita Federal do Brasil. Também
analisou relatórios, estudos e programas voltados para o aperfeiçoamento do
sistema, como o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para
Gestão em Regulação - PRO-REG, do qual é coordenador técnico.  "Agência
não deve extrapolar a finalidade para a qual foi criada. Deve ser vigiada para
não ir além do que se espera dela, respeitando os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e motivação", declarou.

Secretário de Fiscalização de Destatização do TCU,
Adalberto Santos de Vasconcelos destacou que as
agências reguladoras não estão livres da atuação
dos Tribunais de Contas. Segundo explicou, o con-
trole externo das agências reguladoras deve ser exer-
cido de forma ampla, não se restringindo apenas
aos Tribunais de Contas, mas envolvendo também o Ministério Público, o
Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, o Poder Judiciário e o Con-
trole Social. "O TCU não se pronunciará sobre a discricionariedade das esco-
lhas regulatórias, que são competência das agências reguladoras. Mas haven-
do alguma irregularidade, o TCU não só pode como deve se manifestar",
afirmou. Ele destacou ainda que o foco do controle externo em suas fiscaliza-
ções tem que estar vinculado aos benefícios esperados das agências regula-
doras, tais como valor das tarifas e qualidade dos serviços públicos.

A última apresentação foi feita pelo procurador Marcos Juruena Villela Souto, que situou  o
exercício da regulação  na esfera da  atividade administrativa, orientado, entre outros, pelo
princípio da proporcionalidade e o controle exercido sobre essas agências precisa observar tam-
bém o princípio da deferência. "A atividade administrativa é institucionalmente atribuída a quem
tem vocação e condição técnica para o desempenho dessa função. O controle, portanto, deve
olhar para o exercício da sua missão de controlar, tendo em conta esse princípio da deferência,

que vai nortear os limites e até onde se dá a legitimação para o exercício desse controle", concluiu.
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Ações do
Tribunal geram

economia de
R$ 21,9 milhões

para os cofres
públicos

Análise de processos
resulta em mais

 de R$ 79 milhões
em multas e

imputação de
débitos a gestores

10 JANEIRO A JUNHO / 2010TCE NOTÍCIA



11JANEIRO A JUNHO / 2010 TCE NOTÍCIA

No exercício passado, 137.288 proces-
sos foram apreciados pelo Plenário do
TCE-RJ e 126.618 analisados pelo Cor-
po Instrutivo. A redução dos valores es-
timados nos editais de licitações de
jurisdicionados, após a instrução dos res-
pectivos processos, gerou uma econo-
mia de R$ 21,9 milhões aos cofres pú-
blicos. O Tribunal também realizou 293
inspeções e expediu 3.405 acórdãos, que
somaram mais de R$ 79,5 milhões em
multas e imputações de débitos a
gestores.
Esse resumo das atividades do Tribu-
nal demonstra que a Instituição tem
cumprido à risca a missão estabelecida
em seu Plano Estratégico 2008-2011:
"realizar o controle externo, valorizan-
do a legitimidade e o planejamento na
gestão pública, com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento econô-
mico e social no Estado do Rio de Ja-
neiro".
No controle interno, o TCE-RJ manteve
seu programa de austeridade financeira,
adotado desde o início da atual gestão,
em 2007. A redução nos preços dos
insumos utilizados na Corte de Contas
possibilitou a economia de R$ 20 mi-
lhões em espécie, que foram devolvidos
ao Governo do Estado para aplicação na
área de Segurança Pública.
A seguir, as principais ações e benefíci-
os decorrentes das ações desenvolvidas
em 2009 pelo Tribunal.
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         Plenário apreciou
    35,2% mais processos
       que em 2008

A quantidade de processos relatados no Plenário
do Tribunal registrou um aumento de 35,2% em
comparação ao exercício de 2008: destes, 678
foram julgados ilegais, em sua maioria atos de dis-
pensa de licitação, e 380 prestações ou tomadas
de contas irregulares. Os processos encaminhados
pelo Corpo Instrutivo superaram em 7,6% seu
melhor resultado anterior, em 2008.

Ao final de dezembro, os 825 órgãos,
entidades e fundos do Estado do Rio de
Janeiro e de 91 municípios fluminenses,
sob jurisdição do TCE-RJ, deram origem
a 49.580 novos processos, que se refe-
rem a prestações de contas do Governo
do Estado e de administração financeira,
atos de dispensa/inexigibilidade de licita-
ção, contratos, convênios, inspeções,
tomadas de contas, relatórios de gestão
fiscal, denúncias e representações, editais
de licitação/pregão, aposentadorias, en-
tre outros.
Os técnicos do Tribunal realizaram um
total de 293 inspeções, entre ordinárias,
especiais extraordinárias, em órgãos
jurisdicionados estaduais e municipais.

Fonte: Relatórios Trimestrais da Secretaria-Geral de Controle Externo -
SGE.

Técnicos realizaram
293 inspeções
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Multas e imputações de
     débitos a gestores
somaram R$ 93,9 milhões

A intensificação do trabalho de fiscalização exercido pelo TCE-RJ foi um dos
grandes destaques da atuação do Tribunal em 2009. Em valores atuais, com
base na UFIR-RJ, o esforço resultou num total de R$ 93.932.353,00 entre
multas e imputações de débitos aplicadas aos gestores, recorde histórico que
comprova o aumento de produtividade do Corpo Instrutivo, na fiscalização, e
do Plenário, no julgamento de processos.

Fonte: Relatórios de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões - SSE.
* UFIR-RJ = 2,0183

O que é acórdão?

Peça escrita que contém o resultado de julga-
mento proferido por um colegiado, isto é, por
um grupo de juízes, ministros ou conselheiros
do Tribunal de Contas. Compõem-se de três
partes: relatório (exposição geral sobre o
assunto julgado); voto (fundamentação da
decisão tomada) e dispositivo (a decisão
propriamente dita). Diz-se acórdão porque a
decisão resulta de uma concordância (total ou
parcial) entre os membros do colegiado. Da
decisão cabe recurso, mas somente depois de
o acórdão ser publicado no Diário Oficial.

FONTE: Glossário - Administração Pública, Ciências
Contábeis, Direito, Economia, Meio Ambiente - TCE-RJ -
Secretaria-Geral de Planejamento - 2003
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Tribunal emitiu
parecer às
Contas de

75 municípios
em 2009

O Tribunal emitiu
parecer prévio às

Contas de Gestão do
Governo do Estado e

da Administração
Financeira de 75

municípios, relativas
ao exercício financei-
ro de 2008, cumprin-
do o que determina a

Constituição Estadual,
em seus artigos 123

e 125, respectiva-
mente – as contas

dos outros 16 municí-
pios jurisdicionados
foram apreciadas no

início deste ano.
A prestação de contas

do Chefe do Poder
Executivo do Estado

obteve parecer prévio
favorável do Plenário.
Confira, na página ao

lado, os pareceres
referentes às contas

municipais.

Compete ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio favorável ou con-
trário à aprovação das contas pelo respectivo Poder Legislativo. O pa-
recer técnico do Tribunal somente poderá ser rejeitado pela respectiva
Casa Legislativa mediante voto de dois terços dos seus membros. O
Parecer Prévio do Tribunal de Contas não exime os ordenadores de
despesas e demais responsáveis pela guarda e movimentação de bens
e valores, de eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas
em processos de Prestação ou Tomada de Contas, sendo, nestes ca-
sos, julgados pelo Tribunal.

O que são
Contas de Gestão?

FONTE: Glossário - Administração Pública, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Meio Am-
biente - TCE-RJ - Secretaria-Geral de Planejamento - 2003
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Fonte: Relatórios Trimestrais da SSE.
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PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL

PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO

Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford
Roxo, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu,
Cantagalo, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador
Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro,
Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim,
Iguaba Grande, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna,
Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco,
Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Nilópolis,
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do
Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí,
Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende,
Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria
Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis,
São João da Barra, São José de Ubá, São José do
Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia,
Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro,
Tanguá, Três Rios, Vassouras.

Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos
Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jesus do
Itabapoana, Cambuci, Campos dos
Goytacazes,Carapebus, Cardoso Moreira,
Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Mesquita,
Miracema, Natividade, Niterói,  Porciúncula,
Rio Claro, São Francisco de Itabapoana,
São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro
da Aldeia, Teresópolis, Trajano de Morais,
Valença, Varre-Sai, Volta Redonda.
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O presidente do TCE-RJ, José
Maurício Nolasco, entregou ao
governador Sergio Cabral, no

Palácio Laranjeiras, um cheque
de R$ 20 milhões, no início de
dezembro. O valor é decorrente

dos recursos financeiros
advindos da economia obtida

por meio de programas de
austeridade financeira

implementados pela atual gestão
desde 2007, que inclui medidas

como a implementação de
pregões eletrônicos, redução no

consumo de combustível e
papel, entre outros insumos,

além da criação da Agenda
Ambiental do Tribunal.

O dinheiro foi encaminhado à
Secretaria de Estado de Segu-
rança. "O Tribunal quer fazer

sua parte para contribuir com o
combate à violência e à

criminalidade", afirmou Nolasco.
Participaram da reunião inte-

grantes da cúpula da Secretaria
de Segurança, como o subse-

cretário de Planejamento e
Integração Operacional da pasta,

Roberto Sá, o Comandante-
Geral da Polícia Militar, Coronel
Mário Sérgio de Brito Duarte, e

o Chefe de Polícia Civil, Delega-
do Allan Turnowski.

Em 2008, numa atitude inédita
em sua história, o TCE-RJ havia

doado R$ 12 milhões ao
Governo do Estado como

auxílio de emergência às vítimas
das cheias em municípios

fluminenses.

Austeridade financeira
resultou em R$ 20 milhões

doados ao Governo
do Estado

Resumo executivo:

• 137.288 processos apreciados em Plenário
• 126.618 processos analisados pelo Corpo
Instrutivo e encaminhados ao Plenário
• 49.580 novos processos cadastrados
• 258 decisões proferidas
• 678 atos/contratos julgados ilegais
• 3.405 acórdãos emitidos, com valor global
superior a R$ 79,5 milhões
• 293 inspeções realizadas
• economia de R$ 21,9 milhões para os
cofres públicos, em decorrência da
análise de editais de licitação por
concorrência
• doação de R$ 20 milhões ao
Governo do Estado, decorrentes da
política de austeridade adotada
pela atual gestão
• 6.336 agentes públicos
atendidos pela ECG.
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Coleta seletiva é um dos destaques
da Agenda Ambiental

Integrantes da comissão da Agenda Ambiental ministraram um curso de
capacitação para coleta seletiva de lixo para os funcionários da empresa
Locanty, atual responsável pelos serviços de limpeza nas dependências do
Tribunal. No total, 79 empregados foram treinados em fevereiro e março
deste ano.
Ao longo do curso,  os funcionários receberam informações sobre o projeto
de reciclagem do TCE-RJ como filosofia, identificação das cores adotadas
para os coletores (azul para papel, vermelho para reciclável, laranja para pi-
lhas e baterias, marrom para não reciclável e verde para vidro), processo de
reciclagem e o princípio dos "3 Rs" (reduzir, reutilizar, reciclar).
Outro aspecto destacado na capacitação foram os resultados sociais decor-
rentes da coleta seletiva: todo material reciclável é encaminhado para coope-
rativas de catadores, contribuindo sobremaneira para geração de emprego e
renda de diversas famílias.

Conscientização ambiental inclui terceirizados

Em seu segundo ano de atividades, a Agenda Ambiental do TCE-RJ se con-
solidou em 2009 como um bem sucedido programa de educação e preserva-
ção ambiental nas dependências do Tribunal. Uma das ações mais eficazes da
Agenda é o Projeto aToCErto, coleta seletiva de lixo nas dependências do
Tribunal, promovida através de convênio de cooperação técnica com a Com-
panhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb), e que resultou no
recolhimento de 61,5 toneladas de materiais recicláveis no exercício passa-
do.
Destaca-se ainda o Seminário de Direito Ambiental, que marcou a inaugura-
ção do Fórum Permanente da Agenda. O Fórum promoveu palestras proferi-
das por especialistas convidados a debaterem, junto aos servidores do Tribu-
nal, temas como mudança climática e gestão ambiental no Estado do Rio de
Janeiro. As duas primeiras edições tiveram a participação da secretária de
Estado do Ambiente, Marilene Ramos; o ambientalista e professor da PUC-RJ
Sérgio Bresserman Vianna; e a jornalista Paula Saldanha.

• Projeto aToCErto - coleta se-

letiva de lixo: 61,5 toneladas des-

tinadas à Comlurb, através de

convênio de cooperação técnica,

• Reciclagem de 11 toneladas de

papel (processos a serem

destruídos), por meio de convê-

nio com a Associação Padre

Navarro,

• Coleta de 660 litros de óleo,

recolhidos em parceria com a As-

sociação dos Servidores do Tri-

bunal - Astcerj,

• Seminário de Direito
Ambiental, que inaugurou o

Fórum Permanente da Agenda,

• Palestra "O Lixo no Rio de
Janeiro", com o professor de

educação ambiental, especialis-

ta em gestão ambiental e biólogo

Jorge Tonnera, da Universidade

Coporativa da Comlurb - Unicom

e o pedagogo Raphael Paes, da

Gerência de Educação

Corporativa da Unicom,

• 1ª Mostra de Filmes e Vídeos

Ecológicos do TCE-RJ,

• I Concurso de Fotografia da

Agenda, sob o tema "Belezas Na-

turais do Estado do Rio de Ja-

neiro",

• Gincana de recicláveis do

TCE, que resultou em mais de 1,2

tonelada de produtos, destinados

a artesãos que se utilizam desse

material,

• Visita técnica à Estação de

Tratamento de Água do Guandu,

da Cedae.

Principais
atividades
da Agenda:
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A Escola de Contas e Gestão capaci-
tou 6.336 agentes públicos em
2009, através de seus cursos técni-
cos e de pós-graduação, seminários,
simpósios e palestras. Também  foi
credenciada a certificar cursos de pós-
graduação lato sensu, com a homo-
logação pela Secretaria de Estado de
Educação do Parecer nº 057, de
26.05.09, do Conselho Estadual de
Educação. Além disso, inaugurou sua

sede própria em um prédio histórico
de Niterói.
O objetivo da ECG é promover a
capacitação profissional de servido-
res do próprio Tribunal e dos órgãos
jurisdicionados, contribuindo para o
aperfeiçoamento técnico e, em
consequência, a melhoria dos servi-
ços prestados pela Administração
Pública. A Escola ainda participa de
duas redes de ensino: a Rede Nacio-

ECG apresenta vasta
programação de eventos para

capacitação profissional
nal de Escolas de Governo e a Rede
de Escolas e Institutos Governamen-
tais em Assuntos Públicos - REIGAP,
vinculada ao Centro Latinoamericano
de La Administración para El
Desarollo - CLAD.  Esse intercâmbio
de informações marcou, por exemplo,
o XVI Congreso Internacional Del
CLAD sobre La Reforma del Estado y
de La Administración Pública, reali-
zado em Salvador.

• Seminário "Normas Brasileiras de Contabili-
dade Aplicadas ao Setor Público" - primeiro even-

to a discutir o tema após a aprovação das NBCASPs

pelo Conselho Federal de Contabilidade (2008),

atraiu a participação de cerca de mil pessoas;

• Seminário "Royalties do Petróleo e do Gás Na-
tural no Rio de Janeiro";

• Programa de Capacitação Regionalizada - 1.600

servidores do interior fluminense integraram as tur-

mas organizadas em cinco cidades polo do estado;

• Projeto Tardes do Saber - ciclo de palestras cri-

ado em 2009 que incentiva a troca de conhecimen-

Destaques na
programação/2009:

tos entre os servidores do Tribunal através

da apresentação de trabalhos realizados pe-

los técnicos que

concluíram cursos de

mestrado e especialização

em áreas ligadas à

Administração Pública;

• Prêmio Ministro Gama
Filho 2008-2009 - objetivo é

estimular e incentivar a realização

de estudos e pesquisas de interesse

público e, em sua 3ª edição, teve como

tema "Política Fiscal e Desenvolvimento

Sustentável".
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Ministrado por especialistas da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, o evento reu-
niu 130 pessoas, em sua maioria, servidores com for-
mação na área de contabili-
dade do próprio Tribunal, da
Secretaria de Fazenda do Es-
tado (Sefaz) e seus órgãos
de auditoria e controle. A
iniciativa teve significado
especial já que, a partir de
2012, a União, Estados e
Distrito Federal serão obri-
gados a adotar as novas nor-
mas contábeis. Para os mu-
nicípios, a operacionalização
será exigida a partir de
2013.
Para a diretora-geral da ECG,
Paula Alexandra Nazareth, o
curso superou a expectati-
va e sua repercussão
ensejou nova demanda para
que a iniciativa tenha pros-
seguimento, com a oferta de
novos eventos sobre o tema:
"Originalmente, propuse-
mos uma turma de 60 pes-
soas e quando abrimos as
inscrições havia 130 interessados, o que obrigou a rea-
lização no auditório na sede do Tribunal". Paula desta-

cou que o curso é difícil, com conteúdo muito especi-
alizado e o trabalho dos técnicos da STN foi plenamente
aprovado pelos participantes, que deverão atuar como

multiplicadores dos conheci-
mentos adquiridos.
O site da Escola de Contas
(www.ecg.tce.rj.gov.br) deta-
lha o conteúdo do curso, com
a publicação do material apre-
sentado pelos professores.
Representando o TCE, Paula
também realizou uma pales-
tra sobre o tema "Contribui-
ção da Escola de Contas à
melhoria do sistema de trans-
parência do setor público",
na Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), no dia 5 de abril,
para alunos do curso de Ad-
ministração Pública.
O evento fez parte da progra-
mação prevista no Acordo de
Cooperação que originou a
Rede de Controle Social,
constituída em junho do ano
passado, por entidades go-
vernamentais das diversas

esferas  de governo, com o propósito de fomentar o con-
trole social no Estado do Rio de Janeiro.

Seminário dá origem a curso de contabilidade

O seminário “Normas Brasileiras de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público”, realizado em agosto de 2009,
teve como desdobramento o Curso Básico de Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público, promovido na sede
do Tribunal, no período de 25 a 29 de janeiro.
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Paulo Henrique Feijó, da Secretaria de Tesouro Nacional, abriu o
ciclo de palestras do curso que lotou o auditório do TCE; a

diretora-geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth, participou de
evento na UNIRIO.
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Em abril, o ciclo
de palestras
abordou o tema
"Turismo no Rio
de Janeiro:
estamos prepa-
rados?" e convi-
dou para a discussão com servidores
do Tribunal o professor do Departa-
mento de Turismo da Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis
da Universidade Federal Fluminense
Saulo Barroso Rocha (foto acima).
O ciclo abordou os seguintes temas:
problemas técnicos e operacionais nos
sites com informações dos municípi-
os; estereótipos associados à imagem
do Rio e as dificuldades que a even-
tual aprovação da Emenda Ibsen (que
prevê a retirada de parcela substanci-
al dos recursos oriundos dos royalties
do petróleo do orçamento do Estado
Rio de Janeiro) traria para a realiza-
ção de obras de infraestrutura que
darão suporte aos eventos esportivos
- Jogos Militares 2011, Copa do
Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.
Saulo, que é doutorando em Admi-
nistração pela EBAPE/Fundação Ge-
tulio Vargas, apresentou a palestra
"Websites de Destinos Turísticos:
Oportunidades e Desafios". Os ser-
vidores do TCE Fernando Klautau,
Marcelo Franca de Faria Mello e Mar-
celo Martinelli Murta abordaram os te-
mas "Impactos da Emenda Ibsen ao

Turismo no Esta-
do do Rio de Ja-
n e i r o " ,
"Competitividade
no Turismo e a
Internet", e "Cap-
tação e Atração

de Recursos para o Turismo", respec-
tivamente.
Em março, o projeto reuniu como
debatedores somente servidores agra-
ciados com o Prêmio Ministro Gama
Filho, promovido pela Escola de Con-
tas. Wanda Claúdia
Galluzzi Nunes apresen-
tou a palestra "Controle
da Ética na era do risco:
contribuições periféricas
à reflexividade contem-
porânea", que con-
quistou o primeiro
lugar em 2007;
Pierre André da Ro-
cha Andrade expôs
a síntese da sua
monografia "Con-
trole Material de
Constitucionalidade

Projeto abre espaço
para convidados

A edição 2010 do Tardes do Saber traz uma novidade
em relação ao primeiro ano do projeto: a participação
de profissionais de outras instituições convidados para
participar dos debates, ampliando a oportunidade de
compartilhar experiências e conhecimento.

do Orçamento: a Política Fiscal e as
Perspectivas para um Desenvolvi-
mento Sustentável", vencedora da
edição 2008/2009; Luiza Maia abor-
dou o tema "Federalismo e
Sustentabilidade", e Leonardo Braga
de Vincenzi fez um resumo da
monografia "Política Econômica com
Desenvolvimento Sustentável: uma
visão keynesiana numa época de cri-
se mundial", segundo e terceiro lu-
gares, respectivamente, na edição
2008/2009.

1 - Fernando Klautau,
2 - Marcelo Faria Mello,
3 - Marcelo Martinelli,
4 - Wanda Galuzzi,
5 - Pierre André, 6 - Luiza Maia, 7 - Leonardo Vicenzi
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2

3

4
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6
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Itaocara sediou
jornada pedagógica

Em 16 de abril, o TCE-RJ promoveu uma jornada pedagógica em
Itaocara. O objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas dos
jurisdicionados sobre diferentes aspectos técnicos da administração
pública.
Com a participação de 200 pessoas, entre servidores e agentes polí-
ticos de 12 municípios do Norte e Noroeste fluminense, o presidente
do Tribunal comandou a cerimônia de encerramento da jornada, que
aconteceu no Centro Educacional Itaocarense. Nolasco foi acompa-
nhado por uma equipe técnica especializada, integrada pelos titulares
da Subsecretaria de Controle Pessoal, Jorge Henrique Muniz da Con-
ceição, Subsecretaria de Controle Municipal, Wallace da Silva Rocha,
e da Coordenadoria de Exames de Editais, Flávio Azevedo Antunes.

Bom Jesus do Itabapoana foi escolhido como município
sede da 4ª edição do Projeto de Capacitação Regionalizada,
promovido pelo TCE-RJ, por meio da Escola de Contas e
Gestão, no interior fluminense. O presidente do Tribunal,
José Maurício Nolasco, prestigiou a abertura do evento,
no dia 24 de maio. A solenidade reuniu prefeitos e presi-
dentes de Câmaras de Vereadores de 18
municípios das regiões Norte e Noroes-
te, contemplados nessa primeira etapa
de 2010 dos Cursos Integrados de Com-
petências Técnicas, além da diretora-
geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth.
Em seu discurso, o presidente Nolasco
agradeceu a presença maciça das auto-
ridades e considerou "um ato de digni-
dade" dos gestores a iniciativa de se
unirem ao Tribunal no esforço de capa-
citar cada vez mais os servidores públi-
cos, contribuindo para a melhor admi-
nistração dos seus municípios.
Implantado na atual gestão do TCE-RJ,
em 2007, o projeto realizará cursos no
auditório da Prefeitura de Bom Jesus do
Itabapoana até o dia 16 de julho, com
turmas formadas  por servidores muni-
cipais de  Aperibé, Cambuci, Campos

Edição 2010 dos cursos
regionais começa no

Norte/Noroeste fluminense

dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara,
Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade,
Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, São Fidélis, São
Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José
de Ubá e Varre-Sai, além da cidade sede. As aulas são
ministradas por professores do próprio Tribunal.

Prefeitos da Região Norte/Noroeste deram apoio à iniciativa do presidente Nolasco
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Tribunal fiscaliza e defende
royalties do petróleo fluminenses
Ao lado de servidores do órgão, o
presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ),
José Maurício Nolasco, participou do
ato Contra a Covardia, em Defesa do
Rio, que reuniu 150 mil pessoas no
Centro do Rio de Janeiro, no dia 17
de março. A manifestação,
convocada pelo Governo fluminense,
teve a participação de todos os seto-
res da sociedade, independentemen-
te de qualquer orientação política.
Durante o evento, o presidente
Nolasco destacou que o Tribunal
está na luta da população fluminense
pela manutenção do sistema de pa-
gamento de royalties do petróleo. "O
TCE considera fundamental sua par-
ticipação no esforço para garantir o
uso responsável desses recursos pelo
Estado e municípios", afirmou.
No exercício de sua missão
institucional, o Tribunal exerce a fis-
calização sobre a aplicação desses
recursos pelos entes federativos
fluminenses, no âmbito das contas
do estado e dos municípios, com o
intuito de verificar o cumprimento da
legislação, seja por meio da verifica-
ção da regularidade dos atos de ges-
tão e dos processos de prestação e
tomada de contas, seja pela realiza-
ção de auditorias, inclusive especi-
ais.

Ao contrário do
que ocorre na
União, não exis-
tem vinculações
legais a fins espe-
cíficos para o uso
dessas receitas
por estados e mu-
nicípios, apenas
vedações à apli-
cação desse di-
nheiro em paga-
mento de dívidas
(exceto com a
União) e no qua-
dro permanente de pessoal.

ECG destaca a discussão
sobre royalties em sua
agenda de atividades

Com o objetivo de promover o deba-
te sobre as propostas de mudanças
nas regras de partilha dos royalties e
as recentes descobertas do pré-sal, o
TCE promoveu o Seminário
"Royalties do Petróleo e do Gás Na-
tural no Rio de Janeiro", em novem-
bro de 2009. O evento
teve a participação de
300 pessoas, entre pre-
feitos, secretários estadu-
ais e municipais, represen-
tantes de Câmaras de Ve-

readores, servidores e técnicos do Tri-
bunal e de seus jurisdicionados.
No mesmo mês, a diretora-geral da
Escola de Contas e Gestão, Paula
Alexandra Nazareth, ministrou pales-
tras no seminário "O Pré-Sal e o De-
senvolvimento Regional", promovido
pela Federação do Comércio do Esta-
do do Rio de Janeiro (Fecomércio), e
no curso de Mestrado em Planejamen-
to Regional e Urbano da Universida-
de Cândido Mendes, em Campos dos
Goytacazes.

Acima, presidente do Rioprevidência Wilson Risolia;
diretora-geral da ECG Paula Alexandra Nazareth;
presidente do TCE-RJ José Maurício Nolasco e o
conselheiro Julio Lambertson. Ao lado, em destaque,
secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
Renato Villela.
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Auditorias do TCE integram ações de
fiscalização preventiva da

Acordos assinados com diferentes órgãos reforçam relações institucionais

No segundo semestre, técnicos do
TCE-RJ realizarão três auditorias relacionadas à

aplicação de recursos públicos para a organização da Copa
de 2014 e às Olimpíadas de 2016. As ações fazem parte do com-

promisso assumido no ano passado pelo presidente do Tribunal, José
Maurício Nolasco, ao assinar o Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções

relacionado à Copa do Mundo, que reúne instituições das diferentes esferas de
governo responsáveis pela fiscalização no uso de recursos públicos para a organiza-

ção desse evento esportivo. As auditorias acontecerão na Companhia Estadual de Enge-
nharia de Transporte e Logística - Central e Companhia de Transportes sobre Trilhos do

Estado do Rio de Janeiro - Rio Trilhos, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer, e
Companhia de Turismo do Estado do Rio - TurisRio.

O Termo de Adesão demonstra que as relações institucionais mereceram atenção especial do
TCE-RJ em 2009. Seu objetivo é instituir instrumentos padronizados de aferição, ao longo de todo
o processo de preparação da Copa e dos Jogos Olímpicos de 2016, que permitam rapidez e eficiên-
cia no intercâmbio de informações, assim como nos processos que envolvam proteção ao patrimônio
público e à defesa da probidade administrativa, entre as diferentes instituições.
No âmbito interno, a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal criou um Grupo de Trabalho
para fiscalização dos recursos estaduais destinados à Copa e às Olimpíadas, e a Subsecretaria
de Controle Estadual realizou uma Inspeção Ordinária na Secretaria de Estado de Turismo,
Esporte e Lazer, para apurar in loco as ações já implementadas em razão desses eventos.
Durante o 1º Encontro de Controle Social do Estado do Rio de Janeiro, órgãos federais,

estaduais e municipais firmaram dois acordos visando promover a integração entre as
instituições ligadas à fiscalização da gestão pública, diagnóstico e combate à

corrupção, além de viabilizar a mobilização e a capacitação da população,
fluminense para exercer o controle social.

Outros convênios e protocolos de intenções foram assinados pelo
presidente Nolasco, por exemplo, com o Ministério Público

do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Renda.

Copa 2014
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Programa
Meu Ambiente

investe na saúde
dos servidores

A saúde de seus servidores é um assunto que está sempre na pauta do
TCE-RJ: o Programa Meu Ambiente visa melhorar a qualidade de vida,
realizando diversas ações como prática de yoga no local de trabalho,
prevenção e controle de obesidade, diabetes, hipertensão e tabagismo.
No exercício 2009, a CMA deu continuidade ao "Programa de Avalia-

ção da Saúde do Trabalhador", objetivando a prevenção e o con-
trole de doenças crônicas e o diagnóstico de outras que poderi-
am levar os servidores à incapacidade ou afastamento de suas
atividades.
Uma série de eventos foi promovida nessa área, como as pales-
tras "Saúde no Local de Trabalho" e "Álcool e Outras Drogas -
Uma Questão de Todos Nós"; o Projeto Acompanhamento do
Servidor, cuja finalidade é promover o cadastramento de servi-
dores que permaneçam longos períodos afastados de suas ati-

vidades laborativas ou daqueles que solicitem readaptação ou relotação
por problemas de saúde; e campanhas de doação de sangue, em parce-
ria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti
- Hemorio.

Roda de Conversa
promove debate
sobre menopausa
Em parceria com a Coordenadoria de Serviços Médico-
Assistenciais (CMA), o Programa Momento Cultural pro-
moveu, em abril, a Roda de Conversa "Hormônios Femini-
nos: Perdas e Ganhos", com a participação da homeopata
e ginecologista Gizella Bourlier e da psicóloga Sílvia Men-
des, ambas servidoras do TCE-RJ, no Salão de Exposições
do edifício-anexo do Tribunal.
Um dos temas abordados foi a Terapia de Reposição
Hormonal (TRH), que alivia os incômodos do climatério, fase
de transição do período fértil para a menopausa e quando
ocorrem os desconfortos físicos e emocionais, como  do-
res de cabeça, alterações da pele e cabelos, insônia, perda
de memória,  "fogachos" (ondas de calor), nervosismo, al-
terações de humor e depressão. No entanto, a terapia é
contraindicada para mulheres com histórico de câncer na
família e alterações mamárias. Cabe ao médico indicar o
melhor tratamento para enfrentar esta fase.
Durante o debate, a nutricionista Ana Cristina Bergman, da
CMA, destacou a importância do consumo de alimentos
antioxidantes e ricos em cálcio, como brócolis, couve, la-
ranja e sardinha. Também foi sugerida a prática de yoga,
que harmoniza mente e corpo, e é um dos serviços ofereci-
dos pelo Projeto Meu Ambiente aos servidores do Tribunal.
Cerca de 35 pessoas, incluindo dois homens, participaram
da Roda de Conversa.
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Agenda
Ambiental

ajudando a ajudando a 

www.ecg.tce.rj.gov.br

ECT
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Capacitação
Alguns cursos que serão 
oferecidos no 2º semestre/2010  

     Administração Pública Estadual e Municipal:

Inscrições

Avaliação de Imóveis em Áreas de Risco 
Contas de Gestão: Limites Constitucionais 
Controle Interno
Fiscalização de Obras Públicas sob a Ótica do Controle Externo
Gestão da Receita Municipal
Gestão de Pessoal 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
Licitações e Contratos Administrativos
Orçamento Público: Elaboração do Plano Plurianual - PPA
Orçamento Público: Execução Orçamentária
Prestação de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial
Treinamento SIGFIS  Módulo LRF 

Informações: (21) 2729-9538 e 2729-9531
                      capacitação_ecg@tce.rj.gov.br

CGe
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Evento lotou Auditório Humberto Braga
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