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A certeza do dever cumprido

A presente edição marca o encerramento
de um ciclo de realizações do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro ao
longo da gestão iniciada em janeiro de
2007. Foram quatro anos de conquistas
que consolidaram a imagem positiva do
TCE-RJ no âmbito da população
fluminense. Valores como ética, transpa-
rência e dignidade nortearam a atuação
da administração que se despede com a
certeza de que continuarão eternizados em
todos aqueles que ajudam o Tribunal em
sua tarefa de zelar pelo emprego justo e
correto dos recursos públicos.
A edição nº 67 da revista TCE Notícia tem
objetivo de prestar contas à sociedade das
ações empreendidas no Tribunal, que re-
sultaram em economia de milhões de re-
ais devolvidos aos cofres públicos para
serem investidos em melhorias que rever-
tam em benefícios imediatos para a po-
pulação. As reportagens contidas na re-
vista demonstram como uma gestão de
um órgão pautada pela austeridade pode
contribuir para o bem comum.
A publicação também destaca as conquis-
tas do Tribunal em sua atividade-fim, de
fiscalizar os órgãos do estado e dos 91
municípios jurisdicionados, e apresenta os
resultados do esforço voltado para a
capacitação técnica e profissional de todo
o funcionalismo fluminense. Foram anos
em que a preocupação maior foi educar
para não punir. Os frutos desse esforço
já podem ser colhidos.
A leitura da revista ajudará a compreen-
der como é possível praticar uma admi-
nistração eficiente e responsável no ser-
viço público.
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Quatro anos intensos, de lutas e realizações, marcaram a
gestão do conselheiro José Maurício de Lima Nolasco na
Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro. No plano administrativo, a gestão iniciada em ja-
neiro de 2007 promoveu um grande esforço pela redução
de custos operacionais aliado ao aumento da produtivida-
de na atuação do órgão. A comprovação da austeridade foi
a doação, ao governo do Estado, de recursos economiza-
dos na administração do Tribunal, para solução de proble-
mas cruciais enfrentados pela população fluminense,
totalizando um valor de R$ 57 milhões. No mesmo período,
o TCE-RJ celebrou acordos e convênios com outros órgãos
de controle, a fim de intensificar e aperfeiçoar sua missão
de zelar pelo bom emprego dos recursos públicos. Mas o
período também foi marcado por crises que afetaram o ór-
gão, enfrentadas com serenidade, o que garantiu o funcio-
namento normal do TCE-RJ e sua consolidação institucional
junto à sociedade brasileira. Os quatro anos de mandato
são tema da entrevista com o presidente Nolasco.

Austeridade na
administração
e serenidade
diante das crises
Presidente José Maurício de Lima Nolasco
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TCE Notícia: Como ocorreram os pro-
cessos que resultaram em economia

para o Tribunal?

Presidente Nolasco: O conceito des-
se trabalho está claramente expresso
na missão do TCE-RJ em seu Plano
Estratégico 2008-2011: "realizar o
controle externo, valorizando a legi-
timidade e o planejamento na gestão
pública, com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento econômico
e social no Estado do Rio de Janei-
ro". Dentro desse princípio, tornou-
se fundamental para a Presidência
empreender todos os esforços para
atingir esses objetivos.  Para se che-
gar aos resultados pretendidos, im-
plantamos medidas como os pregões
eletrônicos; redução no consumo de
combustível e papel, entre outros
insumos; e a criação da Agenda
Ambiental do Tribunal.

TCE Notícia: Ainda como resultado
da política de austeridade, durante

três anos consecutivos o TCE devol-
veu ao governo estadual, em espé-

cie, R$ 12 milhões, em dezembro de
2008, para as vítimas de 12 municí-

pios atingidos pelas enchentes no fi-
nal daquele ano; R$ 20 milhões, em

dezembro de 2009, à Segurança; e
R$ 25 milhões, no encerramento de

2010, para construção de UPPs na
Vila Cruzeiro e no Complexo do Ale-

mão. Qual a motivação dessas doa-
ções?

Presidente Nolasco: No primeiro mo-
mento, demonstrar que é possível ao
gestor público conseguir, com res-
ponsabilidade e eficiência, adminis-
trar recursos de forma a cumprir suas
obrigações sem desperdício. E prin-
cipalmente colaborar para minorar
problemas que afetam a todos nós.
No caso das enchentes, todos acom-
panhamos o sofrimento da popula-
ção dos municípios atingidos não só

pela força da natureza, mas também
por deficiências históricas na
infraestrutura urbana. No ano passa-
do, foi uma forma de apoiar o esfor-
ço do governo do Estado na implan-
tação do programa das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs), cujos
bons frutos todos começamos a co-
lher. A economia possibilitada por
cada servidor do TCE-RJ contribuiu,
de alguma forma, para que todos
pudessem ter esperança em um futu-
ro melhor não somente para a nossa,
mas para as próximas gerações em
nosso estado.

TCE Notícia: De que forma a criação

da Agenda Ambiental contribuiu para
a política de austeridade administra-

tiva do Tribunal.

Presidente Nolasco: As próprias me-
tas da Agenda já indicam o caminho,
e são expressas no princípio dos "3
Rs": reduzir, reutilizar, reciclar. São
três atitudes que, por si só, resultam
em economia. Do ponto de vista eco-
lógico, introduzimos a coleta seleti-
va do lixo. Substituímos material
poluente e descartável, como copos.
O papel passou a ser reciclado, redu-
zindo compras e reutilizando o mate-
rial. Promovemos seminários com
autoridades e especialistas, como for-
ma de ajudar nossos servidores e
desenvolver uma atitude ecológica em
seu dia-a-dia. Firmamos convênio de
cooperação técnica com a Comlurb
para aproveitamento do material
reciclável recolhido no Tribunal, be-
neficiando cooperativas de catadores
no município do Rio.

TCE Notícia: Como presidente, o se-
nhor foi obrigado a enfrentar perío-

dos de turbulência à frente do Tribu-
nal. Que análise o senhor faz desses

acontecimentos?

Presidente Nolasco: Enfrentamos uma

CPI inédita instaurada na Assem-
bléia Legislativa com serenidade,
tranquilidade e perseverança. Em
nenhum momento nos intimidamos
nem deixamos de realizar nosso tra-
balho, com toda a transparência que
a sociedade exige. Ao fim daquele
processo, tanto a sociedade quan-
to a mídia continuaram a respaldar
as ações do Tribunal no âmbito de
sua missão constitucional.

TCE Notícia: Também houve uma

proposta de se dividir o TCE, cri-

en
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“Procuramos de-

monstrar que é

possível ao gestor

público conseguir,

com responsabili-

dade e eficiência,

administrar recur-

sos de forma a

cumprir suas obri-

gações sem des-

perdício.”
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var a expertise de nossos técnicos a
outras instâncias da sociedade, como
o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA-RJ)
e a Escola de Administração Judiciá-
ria (Esaj).  Uma das iniciativas mais
significativas foi a inclusão do TCE
entre os órgãos que participam da
Rede de Controle.

TCE Notícia: No que consiste essa

participação?

Presidente Nolasco: O TCE é signa-
tário de dois acordos que vão contri-
buir para o controle da gestão públi-
ca. O primeiro é destinado a
implementar uma Rede de Controle
da Gestão Pública, que vai possibili-
tar a integração entre todos os órgãos
fiscalizadores com atuação no Esta-
do do Rio de Janeiro. O segundo tra-
ta da cooperação para o desenvolvi-
mento do Controle Social, em parce-
ria direta com a sociedade. Desde a
assinatura dos acordos, em junho de
2009, foram realizadas reuniões pe-
riódicas para a coordenação de ações,
inclusive na sede do Tribunal. Entre
os órgãos que participam da Rede
estão o Tribunal de Contas da União
(TCU), Controladoria-Geral da União
(CGU), Secretaria da Receita Federal
(SRF), Secretaria de Estado de Fazen-
da e Tribunal de Contas do Municí-

pio (TCM), entre outros.

TCE Notícia: Como essa iniciativa

poderá reverter em benefícios para a
sociedade?

Presidente Nolasco: Essa junção de
esforços entre autoridades públicas
permitirá, através da educação, mu-
dar o quadro atual. Embora alguns
pessimistas digam que precisaremos
de uma geração inteira, tenho certeza
que, com perseverança, dignidade,
respeito e probidade nós vamos al-
cançar o que tanto esperamos: um
mundo mais digno, com mais respei-
to e mais transparência.

TCE Notícia: Ainda em relação a

interação com a sociedade, que ou-
tras ações o senhor destacaria?

Presidente Nolasco: Acompanhamos
com grande atenção os debates em
torno da distribuição dos royalties do
petróleo aos estados e municípios
produtores. Sentimos a mesma preo-
cupação de todos os habitantes do
Rio com a emenda que reduz drasti-
camente os recursos repassados às
áreas produtoras como compensação
à exploração realizada em nosso ter-
ritório. Por isso, juntei-me aos servi-
dores na grande manifestação reali-
zada em março último, que levou mi-

ando-se uma outra Corte de Contas.

Presidente Nolasco: A apresentação
da Proposta de Emenda Constutional
(PEC) nº 60 foi realmente uma fase
muito difícil, que conseguimos su-
perar com coragem e o apoio da
mídia e da opinião pública. Na ver-
dade, o que a PEC previa era a
reedição de uma tentativa ocorrida
no passado, quando se criou o Con-
selho de Contas dos Municípios,
impondo ao Estado um terceiro Tri-
bunal de Contas, além dos existen-
tes no Estado e no Município do Rio
de Janeiro. Felizmente, o bom-sen-
so do governador e do Presidente da
Assembléia Legislativo, e uma refle-
xão mais profunda por parte dos de-
putados, fizeram com que a propos-
ta não progredisse. A defesa que fi-
zemos junto à população comprovou
que a criação do tribunal resultaria
em enorme prejuízo para o TCE e para
a economia do estado em geral.

TCE Notícia: O que o Tribunal pro-
curou fazer para estreitar os laços

com a sociedade?

Presidente Nolasco: O TCE dispõe
de quadros do mais alto gabarito no
quesito fiscalização do uso do di-
nheiro público. Por meio de convê-
nios e intercâmbios, procuramos le-



5OUTUBRO A DEZEMBRO / 2010 TCE NOTÍCIA
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lhares de pessoas ao Centro de nos-
sa capital para exigir o respeito aos
nossos direitos e ao uso responsável
desses recursos.

TCE Notícia: Outros temas mobilizam

a sociedade, como a Copa de 2014
e as Olimpíadas de 2016...

Presidente Nolasco: Evidentemente.
E o Tribunal não poderia se furtar a
contribuir decisivamente para que
todo o processo que envolve esses
eventos transcorra na mais absoluta
transparência. Em relação à Copa do
Mundo, participei, em Brasília, da
apresentação do modelo de fiscaliza-
ção das ações que vão preparar o país
para sediar a competição. Assinei o
documento elaborado pelo TCU para
oficializar a parceria com os tribunais
de contas estaduais e municipais.
Defendo que tem que ser muito clara
a responsabilidade dos poderes exe-
cutivos, o que envolve a Prefeitura e
o Estado. Considero fundamental a
existência de um interlocutor.

TCE Notícia: Uma das marcas de sua

administração foi o esforço pela
capacitação dos servidores públicos.

Por que o senhor abraçou essa meta?

Presidente Nolasco: O TCE sempre
foi visto como um órgão ameaçador.
Desde que assumi, minha preocupa-
ção foi encontrar uma forma de apro-
ximação com os jurisdicionados para
realizar um trabalho preventivo. Para
cumprir esse objetivo, tivemos como
ferramenta prioritária a Escola de Con-
tas e Gestão (ECG), que estruturou
seus cursos permanentes e o progra-
ma de capacitação regionalizada para
cumprir essa missão. Através da
ECG, o Tribunal vem promovendo
uma cruzada pedagógica no intuito
de, não só capacitar cada vez mais
seus próprios servidores, como to-
dos aqueles que atuam nos 91 mu-

nicípios sob sua jurisdição.

TCE Notícia: Como isso ocorreu?

Presidente Nolasco: Com o objetivo
de preparar servidores e gestores para
que façam o certo, consideramos ne-
cessário capacitá-los, dirimindo dú-
vidas e esclarecendo matérias relaci-
onadas às finanças públicas. Todo o
esforço foi feito no sentido de facili-
tar a vida dos jurisdicionados, levan-
do os cursos para o interior, próximo

do local de trabalho e moradia dos
servidores.

TCE Notícia: Ao longo de seu man-

dato, o senhor enfatizou a necessi-
dade de se criar o Conselho Nacio-

nal dos Tribunais de Contas (CNTC).
Qual o motivo dessa sua luta?

Presidente Nolasco: Os Tribunais de
Contas não podem ficar capengas,
sem um órgão para geri-los, a exem-
plo do que ocorre com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e o Con-
selho Nacional do Ministério Público
(CNMP). Temos que atender a esse
apelo da sociedade, que clama por
lisura e transparência dos gestores
no trato com o patrimônio público e
na busca da observância dos princí-
pios norteadores da administração
pública. Entre esses princípios se
destacam a moralidade, a legalida-
de, a legitimidade, a economicidade,
a eficácia e a eficiência.

TCE Notícia: O senhor enviou pro-
jetos à Assembléia Legislativa para

aperfeiçoar ainda mais a atuação do
TCE-RJ. O que ficou faltando, na

sua opinião?

Presidente Nolasco: Realmente, fo-
ram dois projetos que não foram
apreciados na legislatura que termi-
na agora. Um deles cria a
Corregedoria do TCE, uma obriga-
ção constitucional que já deveria ter
sido implantada no Tribunal. O ou-
tro projeto estabelece a convocação
de concurso público para a
contratação de dois auditores subs-
titutos de conselheiros, o que tor-
naria o órgão ainda mais ágil e efici-
ente, valorizando os critérios técni-
cos no julgamento de processos.
Tenho esperança de que a luta em
torno desses dois objetivos vai con-
tinuar, em benefício de toda a soci-
edade.

“Através da
ECG, o Tribunal
vem promoven-
do uma cruzada
pedagógica no
intuito de, não
só capacitar

cada vez mais
seus próprios
servidores,
como todos
aqueles que

atuam nos 91
municípios sob
sua jurisdição.”
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Coração do TCE-RJ, ao
cumprir missão consti-
tucional - de fiscalizar a
correta aplicação dos re-
cursos públicos - a SGE
registrou um volume ex-
pressivo e crescente de
processos instruídos, en-

caminhados ao Plenário e relatados nos últimos anos.
Em 2007, 91 mil, seguidos de 105 mil em 2008 e
146 mil em 2009.
Ao longo do quadriênio a Coordenadoria de Exame de
Editais (CEE) examinou 983 processos de Editais de
Concorrência Pública encaminhados voluntariamente ou
por solicitação do Tribunal, totalizando um volume de
recursos de mais de R$ 14,1 bilhões. Já os processos
de editais examinados quando da remessa dos contra-
tos somaram 1097, envolvendo recursos de mais de
R$ 7 bilhões.  Grande parte desses editais ainda pas-
sam pela análise de outros dois órgãos especializados
da SGE: na Coordenadoria de Análises Técnicas - CEA,
para exame da economicidade, e na Subsecretaria de
Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenha-
ria - SSO, para exame dos projetos básicos e executi-
vos, dos aspectos ambientais e da economicidade dos
editais de obras e serviços de engenharia.
Embora os números conduzam a uma idéia tradicional
de produção, não são eles que movem a SGE, confor-
me destacou o Secretário-Geral da Pasta, Ricardo
Ewerton Britto Santos.
"Poderia começar falando do volume expressivo de pro-
cessos, mas concluímos que não é a melhor medida de
eficiência do Tribunal. Essa grande quantidade causa uma
atrofia no principal instrumento de fiscalização, que são
as auditorias. Precisamos melhorar o percentual de técni-
cos alocados nas auditorias que, hoje, é de 17% da nos-
sa força de trabalho. O restante corresponde aos técni-
cos que ficam internamente alocados na instrução de pro-

Auditorias ganham
mais eficácia com
nova dinâmica
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O compromisso
constante com a
melhoria da di-
nâmica e eficá-
cia das ações de
auditoria externa
foi fator decisivo
para a promoção de um novo
desenho da Secretaria-Geral de
Controle Externo (SGE) ao lon-
go do quadriênio 2007-2010.
Com cerca de 550 servidores,
cinco subsecretarias e três
coordenadorias, a Secretaria en-
cerra o período com um balan-
ço positivo, que inclui a edição
do Manual de Auditoria Gover-
namental, maior entrosamento
entre as equipes, reestruturação
de seus órgãos e ênfase nas au-
ditorias – que passam a ser pla-
nejadas com antecedência e
bem mais especializadas em
temas relevantes. O trabalho de
análise de editais, por exemplo,
gerou uma economia para os
cofres públicos da ordem de R$
109 milhões no quadriênio, re-
sultante das prévias correções
feitas pela Secretaria.

6 OUTUBRO A DEZEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA
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cessos remetidos obrigatoriamente ao Tri-
bunal", frisou o secretário.
Os primeiros passos para a mudança fo-
ram dados em 2007, com a proposta
de alteração da Deliberação nº 191, con-
vertida nas Deliberações 244 e 245, que
representaram uma redução de cerca de
30% na entrada de processos novos no
Tribunal. A atualização da norma, além
de buscar a otimização dos trabalhos da
SGE e a adaptação a sua nova sistemá-
tica de atuação, teve um caráter didático-pedagógico pro-
curando facilitar o trabalho do jurisdicionado do TCE-RJ.
"Com a redução alcançada no quantitativo de processos
novos submetidos ao Tribunal, mesmo permanecendo
grande o volume de processos que já tramitavam na Casa,
foi possível iniciar um processo de reformulação de
metodologias, técnicas e procedimentos de fiscalização
adotados pela SGE. Vimos a necessidade de buscar uma
racionalização das atividades de auditoria e melhoria da
qualidade dos produtos da nossa fiscalização. Procura-
mos a padronização dos processos de trabalho, a
capacitação dos técnicos e das lideranças nos métodos e
procedimentos de fiscalização, e a elaboração de manu-
ais técnicos para os setores", enfatizou Ricardo Ewerton.
A SGE desempenha duas atividades distintas, mas que
se comunicam, que são as análises de processos e as
auditorias governamentais. Com cinco subsecretarias e
três coordenadorias para administrar,
a Secretaria optou por começar as mu-
danças a partir de um amplo levanta-
mento e identificação das necessida-
des de aprimoramento. Uma das ações
de grande impacto foi a criação do
Manual de Auditoria Governamental do
TCE-RJ, com normas compatíveis com
a Organização Internacional de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores -
INTOSAI.
Como resultado, o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Governamen-
tal para 2011 permitirá a realização de
auditorias planejadas com antecedên-
cia e todo o preparo prévio para a in-
cursão, aliado ainda às novidades
trazidas pelo novo manual: O TMS -
Tema de Maior Significância, que são
assuntos identificados em função de
fatores de risco, materialidade, rele-
vância e oportunidade, que buscam
uma ação integrada do controle exter-

no e permitem análises mais aprofundadas visando solu-
ções estruturais dos problemas observados.
"Buscamos dar a importância necessária à fase de plane-
jamento, tanto na fase inicial de elaboração do Plano Anual
de Atividades de Auditoria, quanto individualmente nas
auditorias programadas, bem como conduzir as ações in-
tegradas de auditoria, definir medidas e indicadores de
desempenho das unidades técnicas subordinadas à SGE
e controlar a qualidade das atividades de auditoria", des-
tacou Ricardo Ewerton.
Para sistematizar os novos procedimentos, o TCE-RJ fe-
chou convênio com o Tribunal de Contas da União (TCU)
com o fim de estabelecer a cessão do sistema informatizado
chamado FISCALIS, que irá se tornar um importante ins-
trumento de execução das auditorias do TCE-RJ.
"Com esse sistema vamos criar uma base de dados
com as informações sobre os processos. É um siste-

ma de planejamento e execução.
Quando um técnico vai fazer uma
inspeção e retorna à sede, ele pas-
sa grande tempo fazendo o rela-
tório do trabalho que executou.
Com o FISCALIS, será possível
gerar o relatório assim que con-
cluir a inspeção. O técnico vai ali-
mentar os quadros e no final da
auditoria o sistema gera o relató-
rio final. Vai agilizar e sistematizar
o trabalho. Vamos ter, ainda, infor-
mações gerenciais mais rápidas",
ressaltou Ricardo Ewerton.
Novidade também é a incorporação
do Protocolo-Geral que é a porta de
entrada dos processos, à estrutura
da SGE, conferindo maior agilidade
na resolução dos assuntos ineren-
tes às suas funções e melhorando,
de forma significativa, a comunica-
ção interna com os vários setores
do Controle Externo.

Aprovado nos concursos públicos do
TCE-RJ em 1993, para Técnico, e em
1998 para Analista, Ricardo Ewerton
Britto Santos é formado em Ciências
Contábeis pela UERJ/1995; Especialis-
ta em Controle Externo pela FGV e em
Direito Fiscal pela PUC-RJ. Ocupou os
seguintes cargos: Inspetor da 3ª IGE/
1995; Inspetor Setorial da 2ª IGE/1997;
Coordenador-Geral de Auditoria e Desen-
volvimento/2000; Subsecretário-Adjun-
to de Auditoria e Controle da Gestão e
da Receita - SSR /2003 e Secretário-
Geral de Controle Externo, desde janei-
ro de 2007.

RICARDO EWERTON BRITTO SANTOS
Secretário-Geral de Controle Externo
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A Subsecretaria de Controle de Pessoal - SUP tem
como atribuição auditar os atos e a gestão de pes-
soal de todos os jurisdicionados do TCE-RJ, na es-
fera estadual e municipal, e está sob a responsabili-
dade do subsecretário Jorge Henrique Muniz da
Conceição, servidor de carreira do Tribunal. Tro-
cando em miúdos, significa que é o setor compe-
tente para apreciar a legalidade dos gastos com a
folha de pagamento; dos atos de aposentadoria; pen-
sões; transferência para reserva remunerada e refor-
mas (Polícia Militar e Bombeiros); concursos públi-
cos; contratos por prazo determinado, terceirização
e demais atos relacionados à gestão de Recursos
Humanos.
Com um mapa extenso de
jurisdicionados para fiscalizar –
são 91 municípios além de to-
dos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual–
a SUP executou, no quadriênio,
132 inspeções, combinando
critérios de risco e rotação na
seleção dos auditados, e ainda
atendendo demandas específicas
de órgãos de controle (como,
por exemplo, Ministério Públi-

co e Comissões da Alerj), denúncias e achados de
auditoria submetidos a conhecimento das Inspetorias
pelos demais setores do TCE-RJ.
Ao longo dos últimos quatro anos, a SUP empreen-
deu ampla discussão sobre seus métodos e as limita-
ções que estes impõem a seu trabalho. Disto resulta-
ram, como ações concretas: a reestruturação das Ins-
petorias Gerais de Controle de Pessoal - IGP's, que
passaram a ter idênticas competências; treinamento
de todos os servidores, sem exceções, em todas as
matérias de competência da SUP; a edição de Portari-
as, pela SGE (01 a 10) e pela SUP (01 a 04), que
permitiram delegar competência e agilizar trâmites in-

ternos; a realização de inspeções
extraordinárias em grupos de
jurisdicionados que remetem gran-
de quantitativo de contratações por
prazo determinado, substituindo
assim etapas de instrução indivi-
dual de processos; a concepção de
sistema informatizado de audito-
ria dos atos de gestão de pessoal
e início de seu processo de desen-
volvimento, em conjunto com a
DGI e em parcerias com outros Tri-
bunais de Contas.
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A unificação de toda a estrutura
da Subsecretaria de Controle Mu-
nicipal (SUM) na sede do TCE
no município do Rio de Janeiro
foi uma das condições para raci-
onalizar o sistema operacional do
setor. A mudança aconteceu em
2008, com a transferência de
quatro Inspetorias Regionais
sediadas até então em Niterói, e
da própria SUM, que ocupava
instalações do prédio do Tribu-
nal na Rua Buenos Aires e pas-
sou para o 13º andar do prédio
principal. A medida propiciou
maior integração da equipe, eco-
nomia de recursos que eram gas-

tos com idas e vindas diárias de
processos entre Niterói e Rio e
vice-versa, e eficiência na gestão.
A Subsecretaria conta com um rol
variado de atribuições, entre es-
tas, a realização de auditorias;
análise das contas de prefeituras
e dos relatórios da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal; análise das con-
tas dos administradores de câma-
ras municipais, e de órgãos da ad-
ministração indi reta.  São
jurisdicionados da SUM um total
de 91 municípios, exceto a capi-
tal, que acumularam, em 2009,
cerca de R$ 17,5 bilhões em seus
orçamentos.

A SUM, que tem como titular o
servidor de carreira Wallace da
Silva Rocha, passou também por
uma remodelagem em sua estrutu-
ra organizacional neste quadriênio,
com desenvolvimento de novas téc-
nicas de trabalho e capacitação e
qualificação profissional, conforme
diretrizes traçadas pela SGE.
Planejar, gerenciar, coordenar e
controlar o trabalho das quatro Ins-
petorias-Gerais de Controle Muni-
cipal (IGMs); da Inspetoria de Au-
ditoria Municipal (IAM); e da Ins-
petoria de Exame das Administra-
ções Financeiras (IAF) são algumas
das responsabilidades da SUM.
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Nos dois últimos anos, entre 2009 e
2010, a SUE, Subsecretaria de Con-
trole Estadual, que tem à frente o ser-
vidor de carreira do TCE-RJ Carlos
Alberto da Silva e Sousa, promoveu
ações voltadas à remodelagem de sua
estrutura organizacional, seguindo os
passos do Planejamento Estratégico
do Tribunal.
A divisão das Inspetorias Gerais por
natureza da matéria fiscalizada, com o
objetivo de promover a celeridade das
instruções processuais e aprimoramen-
to profissional em área específica fo-
ram ações de modelagem do setor.
Para garantir o aperfeiçoamento e atu-
alização constante dos servidores, a
Subsecretaria promoveu fóruns de dis-
cussões, oficinas e cursos.  Também
no quadriênio foram produzidos Ma-
nuais com novas técnicas de
trabalho, para garantir unifor-
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CONTROLE ESTADUAL

midade, agilidade e eficiência nos pro-
cedimentos.
A subsecretaria de Controle Estadual
(SUE) é composta por duas
Coordenadorias de Contas - CCT e
por quatro Inspetorias-Gerais de Con-
trole Estadual, sendo duas voltadas
para Administração Direta e duas para
a Indireta (IGD e IGI).
A 1ª CCT examina e instrui proces-
sos de contas de órgãos da adminis-
tração direta estadual enquanto a 2ª
CCT cuida da administração indireta.
As Inspetorias (IGDs e IGIs) têm por
atribuição examinar atos e contratos
e instrumentos afins, além de realizar
auditorias, inspeções, levantamentos,
monitoramentos e acompanhamentos
em órgãos e entidades  da administra-
ção pública estadual direta e indireta.

AUDITORIA E
CONTROLE
DE OBRAS

E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

A Subsecretaria de Auditoria e Con-
trole de Obras e Serviços de Enge-
nharia (SSO), em cumprimento às
suas atribuições, tem atuado no
âmbito do exame de editais de con-
corrência, analisando projetos bási-
cos e a economicidade dos orçamen-
tos estimados de obras que integram
importantes Programas Governamen-
tais, como, por exemplo, o PAC –
Programa de Aceleração do Cresci-
mento –, alcançando projetos de ur-
banização de favelas e a construção
do Arco Metropolitano.
No campo das auditorias governa-
mentais, através das Coordenadorias
CAE e CAM – de Auditoria de Obras
e Serviços de Engenharia Estadual e
de Auditoria de Obras e Serviços de
Engenharia Municipal, respectiva-
mente – destaca-se o acompanha-
mento in loco de relevantes
contratações, como as que integram
o PDBG - Programa de Despoluição
da Baía de Guanabara e o PAC, atu-
ando em obras como a urbanização
do Complexo do Alemão e da Fave-
la da Rocinha.
Ainda no campo da auditoria
ambiental, a SSO, sob a responsa-
bilidade do servidor de carreira do
TCE José Luiz de Lima Abreu, vem
realizando importantes inspeções,
como a que teve por alvo a opera-
ção da Polícia Federal, em 2007,
denominada "Cartas Marcadas", cujo
relatório apontou um empreendimen-
to irregular onde, à época, funciona-
va a Pousada Sankai, na Praia do
Bananal, Ilha Grande, Angra dos
Reis, e que veio a ser alvo de um
trágico deslizamento no dia 1º/1/10.

Nos últimos quatro
anos, a subsecre-
taria de Auditoria e
Controle da Gestão da Receita (SSR) continuou o processo de con-
solidação e aperfeiçoamento de suas atividades. Com este propósi-
to, vem promovendo contínuas mudanças nos processos e méto-
dos de trabalho, com destaque para a reformulação e o aperfeiçoa-
mento do conteúdo e da metodologia utilizada para a elaboração do
Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as contas prestadas pelo
governo do estado e para a realização das auditorias especializadas
nos sistemas de saúde municipais e estadual, bem como nos siste-
mas de administração tributária.
A Subsecretaria é responsável por controlar as atividades de audi-
toria de desempenho, de sistemas, de auditoria em administração
hospitalar, de auditoria da receita estadual e das prefeituras. Tam-
bém é responsável pelo acompanhamento da elaboração e da exe-
cução orçamentária do governo do estado, pela análise das Contas
de Gestão e dos relatórios da LRF, entre outras atribuições.
Para o desenvolvimento de suas atribuições, a SSR conta com a
coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD) e
Coordenadoria de Controle da Receita (CCR). O titular do setor é o
servidor de carreira do TCE Celso Henrique de Oliveira.
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Desde o início da gestão, em janeiro de
2007, a Secretaria-Geral de Administração
teve como diretriz o compromisso com a
redução de custos e a aplicação eficiente
dos recursos, sem prejuízo da manutenção
das diversas atividades que permitem ao
Tribunal o desempenho de sua missão. O
trabalho foi norteado na determinação da
Presidência de realizar o máximo empregan-
do o mínimo possível de recursos. O esfor-
ço resultou na diminuição em 50% das des-
pesas correntes, que passaram de R$ 40
milhões para R$ 20 milhões. Um dos moti-
vos para o sucesso dessa política foi a im-
plantação do pregão presencial para as com-
pras dos insumos necessários ao funciona-
mento do Tribunal.

Austeridade
gerou

economia e
produtividade

Ingressou no TCE-RJ, no concurso
de 1998, como Analista de Con-
trole Externo. Trabalhou nas extin-
tas Inspetorias de Itaperuna (4ª IRE)
e de Nova Friburgo (6ª IRE). Mais
tarde foi para a Assessoria do Con-
selheiro José Maurício Nolasco.
Formado em Administração de Sis-
temas pela Escola Naval e em Di-
reito pela Universidade Estácio de
Sá, com pós-graduação em Direito
Tributário pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Em 2007, tornou-
se titular da Secretaria-Geral de Ad-
ministração.

EMERSON MAIA DO CARMO
Secretário de Administração

10 OUTUBRO A DEZEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA
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Mesmo reconhecendo que o pregão
eletrônico tem abrangência maior, a
SGA constatou que, como as licita-
ções do órgão não têm um valor
muito alto, havia dificuldades na ne-
gociação. Outro fator era a existên-
cia de participantes de outros esta-
dos, competindo com valor peque-
no, o que tornava difícil a logística
da entrega. Já o pregão presencial tem
a vantagem de o próprio pregoeiro
conseguir negociar. Ele procura nos
últimos pregões da administração
pública as referências de preços e vai
negociando até conseguir o valor pre-
tendido com o fornecedor. Em
contrapartida, o eletrônico entra numa
fase aleatória. Faltando 5 minutos
para terminar, os interessados devem
dar o lance, mas muitas vezes o for-
necedor não consegue enviar a tem-
po pela internet o melhor valor.
Os frutos da gestão austera dos re-
cursos financeiros foram colhidos não
só pelo Tribunal, mas pela própria
sociedade fluminense. Em 2008, as
práticas implantadas permitiram a
devolução da quantia de R$ 12 mi-
lhões ao Tesouro Estadual. Em 2009,
a economia chegou a R$ 20 milhões,
quantia também devolvida ao gover-
no do Estado. O resultado foi ainda
melhor em 2010: R$ 25 milhões. Em
2008, o presidente José Maurício
Nolasco recomendou que os recur-
sos fossem revertidos para as vítimas
das chuvas que castigaram vários mu-
nicípios do Estado. No ano seguinte,
ele pediu a destinação do dinheiro ao
programa de implantação das Unida-
des de Polícia Pacificadora (UPPs),
recomendação que repetiu em 2010,
com destinação específica para as
unidades da Vila Cruzeiro e do Com-
plexo do Alemão.
Com vistas a perseguir o objetivo da
austeridade administrativa e financei-
ra, estabelecido pela Presidência do
TCE-RJ, a SGA promoveu a extinção
de serviços demasiadamente onero-
sos para o Tribunal, como a creche -

Ao mesmo tempo em que promovia a economia na admi-
nistração, o Tribunal investiu na conservação e em melhorias
de suas instalações. Nesse sentido foi implantado o Proje-
to de Reestruturação Física das Edificações, que abrangeu
várias obras emergenciais do TCE-RJ. Em 2007, foram
executadas obras de reforma do 2º, 4 º e 6º andares no
edifício-sede (Praça da República nº 70), e de reforma, am-
pliação e recuperação da fachada do prédio de nº 40/42,
na Rua da Constituição, e do prédio de nº 313, na Rua
Buenos Aires, ambos no Centro. Em 2008, foram reforma-
dos os 8º, 10º e 12º andares do edifício-sede, além do
prédio em Niterói, que no ano seguinte passaria a abrigar a
sede da Escola de Contas e Gestão (ECG).
Em 2009, foram executadas obras na Coordenadoria de
Gestão Documental (CGD), Serviço de Manutenção e Con-
servação (SMC), Serviço de Eletricidade (SEL),
Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais (CMA) e
no 2º e 9º andares. Em 2010, foram realizadas obras de
adaptação visando à acessibilidade de pessoas portadoras
de limitações físicas.

que atendia a um número reduzido
de crianças - e a gráfica, após a com-
provação de que a terceirização das
publicações resultaria numa significa-
tiva economia para a administração.
Os servidores desses setores foram
relotados, de acordo com a formação
profissional, em órgãos que apresen-

tavam necessidade de pessoal. Den-
tro desse esforço, foi implantado o
Sistema de Gestão de Almoxarifado,
que permitiu estabelecer o consumo
racional, mediante um mapa de con-
sumo individualizado por setor, redu-
zindo custos de armazenamento, bem
como o montante de capital aplicado.

Saúde e produtividade

A partir do desenvolvimento do Plano Estratégico de Gerenciamento da Saú-
de do Trabalhador, a Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais (CMA)
implantou, em 2007, o "Programa de Avaliação da Saúde do Trabalhador".
O objetivo é o diagnóstico, a prevenção e o controle de doenças crônicas que
podem levar os servidores à incapacidade ou ao afastamento súbito de suas
atividades. Como consequência, a CMA passou a incentivar atividades físi-
cas, como a yoga, realizada antes ou depois do expediente ou no horário do
almoço. O programa atende, atualmente, cerca de 150 servidores. Foram
implementadas ações de prevenção e controle da obesidade, tabagismo e
hipertensão, além da orientação e prestação de assistência aos portadores de
doenças crônicas.

Imóveis e obras
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Além da integração interna, no último quadriênio, a
SGP também cumpriu missões que resultaram numa
maior integração entre o Tribunal e diferentes setores
da sociedade. Um dos maiores destaques da atuação
foi o papel da Secretaria na adesão do TCE-RJ ao Pro-
grama de Modernização do Controle Exter-
no dos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios (Promoex).
Nesse sentido, a SGP foi responsável pe-
los contatos com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, com a Asso-
ciação Nacional dos Membros dos Tribunais de Con-
tas do Brasil (ATRICON), o Instituto Rui Barbosa
(IRB) e demais Tribunais de Contas que culminaram
na assinatura de convênio e adesão ao Promoex.  O
objetivo geral do programa é fortalecer o sistema de
controle externo como instrumento de cidadania, in-
cluindo o aperfeiçoamento das relações
intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas,
inclusive, ao controle do cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF). O principal benefício dessa
integração foi o treinamento e a capacitação de técni-
cos do TCE-RJ, possibilitando a realização de Audi-
torias Operacionais (AOP) pelo TCE-RJ, até então
efetuadas de forma embrionária e em conjunto com
as Auditorias de Conformidade.
Entre os inúmeros benefícios e progressos propicia-
dos pelo Promoex, destaca-se o fato de o Programa
estabelecer um elo entre os diferentes Tribunais de
Contas e seus técnicos, criando uma aproximação de

forma até então inimaginável. Esse estreitamento de re-
lações possibilitou a troca de experiências, o
compartilhamento de soluções, a padronização e a uni-
formização de pensamentos, procedimentos e ações bem-
sucedidas. As vantagens advindas da aproximação en-

tre os TCs transcendem o ambiente
institucional, já que os resultados positivos da
parceria se estendem por toda a sociedade. A
valorização do capital humano é outro efeito
benéfico, pois a promoção de diversos even-
tos contribui para a capacitação do corpo téc-

nico dos Tribunais.
Como responde pela coordenação geral do Promoex, a
SGP controla e elabora os mais diversos relatórios soli-
citados pela direção nacional do Programa e orienta os
procedimentos internos necessários, inclusive com a for-
mulação de planos e encaminhamento de servidores para
participar das atividades previstas.

Estudos
Socioeconômicos
Uma das maiores contribuições do
TCE-RJ à sociedade, em particu-
lar aos jurisdicionados, pesquisa-
dores e estudantes, entre outros,

os Estudos Socioeconômicos se constituem em um tra-
balho elaborado pela SGP desde 2001. Trata-se de es-
tudo que apresenta informações sobre meio ambiente,
educação, saúde, trabalho e renda, gestão, economia,
finanças municipais, demografia, além dos temas espe-
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A principal diretriz da Secretaria-Geral de Planejamento (SGP), a par-
tir de 2007, atribui ao setor a integração com os demais órgãos da
estrutura do Tribunal, com o objetivo prioritário de elaborar o planeja-
mento estratégico para o período, e buscando modificar o clima e a
cultura organizacional. “A SGP esteve presente em todas as ativida-
des do TCE-RJ nos últimos quatro anos, mesmo naquelas que, aparen-
temente, nada têm a ver com as tradicionais atribuições do órgão,
uma vez que a postura adotada sempre foi no sentido de integrar e
colaborar com os demais setores na busca pela excelência dos traba-
lhos da instituição”, afirma a titular da pasta, Maria Alice dos Santos.

Integração entre
os setores e com

a sociedade
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ciais abordados a cada ano acerca dos
91 municípios fluminenses, um exem-
plar para cada ente retratado. A série,
iniciada em 2001, acompanha a evo-
lução de diversos indicadores, forne-
cendo aos administradores públicos um
conjunto de elementos capaz de sub-
sidiar a elaboração de políticas públi-
cas voltadas para o desenvolvimento
dos municípios. Em 2007, deixaram
de ser impressos e passaram a ser pro-
duzidos em CDs.
A edição de 2007 teve como desta-
que um capítulo especial sobre royalties
do petróleo, bem como as perspecti-
vas de sustentabilidade local e regio-
nal. Em 2008, a ênfase foi na econo-
mia e no desempenho relativo de cada
município em comparação com a eco-
nomia fluminense como um todo. Em
2009, em razão da escolha do Rio de Janeiro como sede
das Olimpíadas de 2016, foi incluído um capítulo sobre
turismo, destacando o fato de que essa atividade econô-
mica caracteriza-se como um forte gerador de renda e
riqueza. Em 2010, ano mundial da biodiversidade, o des-
taque dos Estudos é a água - recurso indispensável para
a vida e sua diversidade.
Outra colaboração da Secretaria é a elaboração de estu-
dos e relatórios que serviram de base para modificações e
edição de normas que dizem respeito à atividade-fim do
Tribunal. Em especial, o trabalho se refletiu na edição de
duas deliberações (244 e 245), que versam sobre enca-
minhamento, controle e fiscalização de atos administrati-
vos das entidades estaduais e municipais. A SGP tam-
bém foi responsável pela elaboração, distribuição e análi-
se de questionários e enquetes que, aliados às reuniões,
fundamentaram a elaboração do Plano Estratégico 2008-

2011, prospectivo e direcionado a re-
sultados.  De acordo com a Secretaria,
as sugestões encaminhadas pelos ser-
vidores deram valiosa contribuição ao
plano, que consagra o modelo gerencial
com foco nos resultados e orientado para
o cidadão.
Alguns dos indicadores de desempenho
propostos pelo Plano Estratégico 2008-
2011 referem-se ao incremento das
ações de fiscalização, como o aumento
do número de auditorias efetuadas pelo
TCE e a redução no tempo de tramitação
dos processos em cada setor. Outros
refletem avanços como a qualificação de
servidores através de cursos, seminári-
os e palestras ou melhorias na saúde
com a consequente redução de faltas
ao trabalho e licenças médicas.

Controle do Sistema Orçamentário
O processo de elaboração das propostas orçamentárias
para todos os exercícios foi precedida de ampla pesquisa
junto aos diversos setores que compõem a estrutura do
Tribunal. Além de todos os relatórios legais e de rotina, a
SGP, por meio da Coordenadoria de Orçamento (COO),
subsidia o Gabinete da Presidência (GAP) com informa-
ções mensais sobre as ações e atividades dos diversos
setores do TCE-RJ, por programa de trabalho e reali-
zações físicas e financeiras.  Do ponto de vista da
estrutura do Tribunal, a SGP foi responsável pela
implementação de novas rotinas de procedimentos e
trabalhos ao longo de 2007-08 na então Subsecretaria
de Informática (hoje Diretoria-Geral de Informática - DGI)
e na Coordenadoria de Controle Interno (hoje Auditoria
Interna) que possibilitaram a transição desses órgãos,
sem maiores transtornos, para a alçada do GAP.

Ingressou no TCE-RJ através de
concurso público realizado em
1998. É formada em Ciências
Contábeis e pós-graduada em Con-
trole Externo pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Servidora pública de
carreira, foi contadora da Secreta-
ria de Estado de Fazenda e técnica
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sempre admitida median-
te concurso público.

MARIA ALICE DOS SANTOS
Secretária-Geral de Planejamento
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O Tribunal elegeu como uma de suas prioridades uma polí-
tica pedagógica abrangente desde 2007, através da Escola
de Contas e Gestão (ECG), visando promover e incentivar
a capacitação e a formação acadêmica de seus servidores
e de órgãos sob sua jurisdição em todo o Estado do Rio de
Janeiro.

Nos últimos quatro anos, o êxito deste investimento fica
evidente na análise dos resultados obtidos, dentre os quais
se destacam: 3.805 certificados entregues a servidores e
gestores públicos de municípios jurisdicionados pelo Projeto
de Capacitação Regionalizada, que inovou
ao levar professores da Escola para minis-
trar aulas no interior do estado; mais de 24
mil participantes em atividades como cur-
sos regulares, palestras e seminários; e a
abertura de duas turmas de pós-gradua-
ção lato sensu, oferecidas pela ECG, após
o credenciamento da Instituição pelo Con-
selho Estadual de Educação.

Todas as ações têm por objetivo principal
tornar a Administração Pública fluminense
mais eficaz, produzindo benefícios à soci-
edade em geral.

Doutora em Economia, servidora do
TCE-RJ há 16 anos, aprovada em
concurso para o cargo de Técnico
de Controle Externo. Em 2007, foi
nomeada como titular da
Subsecretaria de Auditoria e Con-
trole da Gestão e da Receita. As-
sumiu a direção-geral da ECG em
junho de 2009.

PAULA ALEXANDRA NAZARETH
Diretora-Geral da ECG

TCE investe em
política pedagógica
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Escola distribui 3.805
certificados no interior
Implantado em 2007, o Projeto de Capacitação
Regionalizada oferece uma ampla programação de cur-
sos e palestras técnicas para servidores, gestores pú-
blicos e agentes políticos dos 91 municípios sob juris-
dição do TCE. As aulas são ministradas por professo-
res da ECG em municípios polo, de diferentes regiões
do estado, ou seja, perto dos locais de trabalho e resi-
dência dos alunos. Assim, o projeto permite uma eco-
nomia aos cofres públicos: como os participantes não
precisam deslocar-se para a sede da Escola, em Niterói,
há a redução nos gastos com diárias e hospedagem
aos inscritos. Nas quatro edições do projeto, 10 muni-
cípios sediaram o projeto e houve a entrega de 3.805
certificados de conclusão dos cursos.

Turma de pós-graduação
tem representantes de
26 municípios
Com o credenciamento obtido junto ao Conselho Esta-
dual de Educação (CEE), em 2009, para oferecer e
certificar dois cursos de pós-graduação lato sensu,
em nível de especialização, a Escola enfrenta atual-
mente um dos seus maiores desafios: organizar, de
forma autônoma, suas primeiras turmas de "Gestão
Pública e Controle Externo", voltada para servidores
do TCE, e "Gestão Pública Municipal", destinada ex-
clusivamente a servidores efetivos do quadro
permanente de órgãos e entidades
jurisdicionados.
A aula inaugural do primeiro curso ocor-
reu no último dia 1º de setembro e reu-
niu os 17 técnicos do Tribunal aprova-
dos num rigoroso processo de seleção.
Por sua vez, 35 servidores de 26 mu-
nicípios iniciaram as aulas da pós em
Gestão Pública Municipal no final de
novembro - as vagas foram distribuí-
das de modo a atender todas as regi-
ões fluminenses (veja quadros nas pá-
ginas seguintes). O corpo docente é for-
mado por técnicos do Tribunal, que, em
alguns casos, complementaram sua for-
mação acadêmica através de convênios
entre a ECG e universidades públicas e pri-
vadas.

Sede da ECG atende
exigências do CEE

O processo para credenciamento de uma ins-
tituição pelo CEE inclui uma série de exigên-
cias, como a visita de seus técnicos às ins-
talações físicas onde serão oferecidos os
cursos. Sob esse aspecto, vale ressaltar o
investimento do TCE para a obtenção de uma
sede própria para a Escola. Inaugurada em
janeiro de 2009, a sede da ECG ocupa um
prédio histórico em Niterói e sofreu ampla
reforma, abrigando salas de aulas bem equi-
padas e uma biblioteca, fora as instalações
administrativas.
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PÓS-GRADUAÇÃO
Parabenizo o Tribunal

pelos cinco anos de fun-
dação da ECG e fico

satisfeita por lembrar que,
no processo que resultou

na criação da Escola, a ENAP foi uma das
instituições consultadas. Estou muito feliz

pelo grande esforço que está sendo realiza-
do para intensificar a profissionalização dos
servidores públicos. Trata-se de um investi-

mento consciente e estratégico e que
certamente trará bons resultados para o

governo do estado do Rio de Janeiro e para
o Estado brasileiro. A especialização numa

escola de governo é distinta da especializa-
ção acadêmica. Nós temos que usar

metodologia que mexa com formas de
simulação da realidade, inclusive com
estudos de casos. Escolas de governo
estão orientadas para a prática, estão

direcionadas para profissionalizar e servir.

HELENA KERR DO AMARAL,
presidente da Escola Nacional de

Administração Pública (ENAP)
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Trabalho na Administração
Pública do Município de Rio
Bonito desde 1995. Melho-
rar meu desempenho profis-
sional é a minha maior
meta e minha expectativa é
de que este curso me
possibilite uma visão estratégica da
gestão pública e me auxilie no entendi-
mento mais amplo de contratos, licita-
ções e finanças públicas por meio de
noções de direito público e privado.
Acredito que o investimento que faz o
TCE-RJ, através da sua Escola de Con-
tas e Gestão, na formação e qualificação
dos quadros profissionais dos municípios
jurisdicionados, proporciona, por um
lado, uma gestão mais eficiente e, por
outro, facilita e fortalece o desempenho
de sua função social, uma vez que
servidores com maior capacidade
operacional torna o controle sobre a
gestão dos recursos públicos mais eficaz
e possibilita uma resposta mais efetiva
às demandas da sociedade, cada vez
mais instruída e crítica.

FÁTIMA PAIXÃO MARINS FRANCO, 1ª coloca-
da na seleção para a turma de Especialização em
Gestão Pública Municipal
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A Agenda Ambiental do TCE-RJ foi criada em 23 de fevereiro de
2007 com o objetivo de adaptar procedimentos rotineiros às exigên-
cias do mundo moderno para conservar o planeta, promovendo, entre
outras ações, a conscientização do público interno e externo sobre o
tema. Durante o ato formal de lançamento, no dia 22 de março, o
presidente José Maurício Nolasco destacou que o surgimento do
programa se devia, exclusivamente, à luta, à garra e à determinação
dos servidores que, segundo ele, perseguiam os objetivos da Agen-
da há muito tempo. Batizado como "aTo CErto", o primeiro passo do
programa foi a implementação da gestão de resíduos estabelecendo
a concepção dos "3 Rs" (reduzir, reutilizar e reciclar).

A
G

EN
D

A
 A

M
B
IE

N
T
A

L

Ingressou no TCE em julho de 1980. For-
mado em engenharia civil, tem pós-gra-
duação em Contas Públicas (Núcleo de
Estudos Governamentais da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro/Nuseg-
Uerj), Controle Externo (Fundação Getú-
lio Vargas) e Auditoria de Obras Públi-
cas (Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro - PUC/Rio). É presidente
da Agenda Ambiental do TCE-RJ desde
sua implantação em 2007

Para atingir os objetivos, a Agen-
da Ambiental, presidida pelo ser-
vidor Carlos Alberto da Silva e
Souza, foi encarregada de insti-
tuir, entre servidores e visitantes
do Tribunal, novos valores, con-
dutas e procedimentos. Os resul-
tados surgiram por meio de me-
didas de maior impacto, como a
diminuição do consumo de mate-
rial, energia e água nas ativida-
des cotidianas do TCE. A partir
desses princípios, foram desen-
volvidas diversas ações.

Economia
Desde a implantação da Agenda
Ambiental, houve sensível redu-
ção no consumo de papel A4 e
de copos plásticos para café e
água. As garrafas plásticas de
água mineral do tipo PET deixa-
ram de ser utilizadas desde a ins-
talação de purificadores de água
nos andares.
A economia de água foi uma das
prioridades nas ações da Agenda
Ambiental. As torneiras dos ba-

nheiros foram substituídas por
modelos com temporizadores que
encerram o fluxo de água automa-
ticamente; as válvulas de descar-
ga dos mictórios têm acionamento
manual e fechamento automático,
e bandejas coletoras de respingos
de água foram instaladas nas tor-
res de refrigeração de
água do Tribunal. Os
veículos do TCE, en-
quanto não são utiliza-
dos, têm apenas a poei-
ra removida. A lavagem
só acontece quando há
necessidade de limpeza
pesada para retirada de
barro.
Existem ainda projetos
de revisão das instala-
ções hidráulicas e elétri-
cas para consumo de
água e energia, com a
instalação de torneiras e
sensores elétricos, do
tipo "abre/fecha" e "liga/
desliga", respectivamen-
te.

Mobilização
Em parceria com a Associação dos
Servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro (Astcerj)
foram realizadas várias campanhas
e ações de conscientização como Ofi-
cina de Mosaico, Concurso de Foto-
grafias, Mostra de Filmes Ecológicos

Programa incentiva
adequação aos valores

do século 21

CARLOS ALBERTO DA SILVA E SOUSA
Subsecretário-adjunto
de Controle Estadual

18 OUTUBRO A DEZEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA
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e capacitação para trabalhos manu-
ais de reciclagem desenvolvidos com
alunos de escolas da rede pública de
ensino da Ilha Grande. A peça "Esta-
ção Futuro", com o grupo Fanfarra
Carioca, foi apresentada para 39 alu-
nos com idades entre 9 e 12 anos da
Escola Municipal Tiradentes, locali-
zada no Centro do Rio. O texto
educativo destacava a importância de
conservar o meio ambiente para as
gerações futuras. Na ocasião, acon-
teceu a exposição do artista plástico
Getúlio Damado, que há 23 anos usa
materiais recicláveis para confeccio-
nar artesanato no bairro de Santa
Teresa (centro do Rio).

Reciclagem
O Convênio de Cooperação Técnica
firmado pelo Tribunal com a Compa-
nhia Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb) recolheu cerca de 200 to-
neladas de material para reciclagem.
O montante foi destinado para coo-
perativas cadastradas de catadores,
como a Cooperativa de Trabalhado-
res Autônomos Mãos Unidas Benfica
(Contramub), a Associação Benefi-
cente Padre Navarro (ABPN) e Coo-
perativa de Recicladores Ambientais
Transformando. O convênio com a
Associação Padre Navarro possibili-
tou a reciclagem de mais de 38 tone-
ladas de papel, provenientes de pro-
cessos destruídos, com base na Ta-
bela de Temporalidade e Destinação
do TCE. Em parceria com a Astcerj,
foi desenvolvida a "Campanha do
Óleo de Cozinha", que destinou
1855 litros de óleo para reciclagem.

Responsabilidade Social
As ações de responsabilidade social
visam o público interno e externo do
TCE. Em parceria com o Instituto Es-
tadual de Hematologia Arthur de
Siqueira Cavalcanti (Hemorio), foram
realizadas quatro edições da campa-
nha "Seja solidário: doe sangue". O
material coletado foi distribuído para

150 hospitais públicos ou ligados
ao Sistema Único de Saúde (SUS)
em todo o estado. Também aconte-
ceu em 2009 uma campanha de do-
ação de medula. Dentro do progra-
ma "Meu ambiente: qualidade de
vida no trabalho", foi realizada, em
2007, a palestra "Parar de fumar: eis
a questão", no Fórum de Combate

ao Tabagismo, que teve como
consequência o Projeto Fumo para
auxiliar servidores que desejam lar-
gar o cigarro. A palestra "Álcool e
outras drogas - uma questão de to-
dos nós", apresentada pelo psicó-
logo Paulo Mittelman, tratou da pre-
venção e tratamento de abuso de
drogas.

Parceria com a ECG
Os Encontros de Capacitação de Multiplicadores do Projeto de Coleta Seletiva
"aTo CErto", em conjunto com a Escola de Contas e Gestão (ECG), apresen-
taram a filosofia do projeto, os dados relativos aos resíduos recicláveis e as
atividades da Comlurb relativas ao convênio firmado com o TCE-RJ. Os en-
contros abordaram ainda a atuação dos multiplicadores - servidores respon-
sáveis pela disseminação junto aos colegas de trabalho das práticas de sepa-
ração e coleta de material reciclável. Foram apontadas as dificuldades e pro-
blemas, aspectos positivos e negativos no desempenho da atividade e pro-
postas para melhorar o trabalho. Os dois primeiros encontros tiveram como
público-alvo os funcionários da empresa prestadora de serviços de limpeza
do TCE-RJ. O terceiro encontro foi dirigido aos servidores do órgão.
O Fórum Permanente da Agenda Ambiental foi criado em 2009, promovendo
três eventos naquele ano: Direito Ambiental, Mudança Climática e Gestão
Ambiental, e Questões Ambientais do Brasil - Relatos de Experiências. As
atividades contaram com a presença de especialistas nas respectivas áreas de
conhecimento e atraíram centenas de pessoas ao auditório do Tribunal.
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Representantes de órgãos que integram a Rede de Controle da Gestão
Pública do Estado do Rio de Janeiro participaram, em novembro, de um
encontro promovido pelo Tribunal, através da Secretaria-Geral de Con-
trole Externo. A reunião teve por objetivo apresentar um painel sobre as
atividades desenvolvidas pelo TCE, o que incluiu o organograma da ins-
tituição, o funcionamento e alocação dos recursos humanos que atuam
no Controle Externo, além do detalhamento dos principais sistemas de
informação utilizados pelo Tribunal. A 2ª Procuradoria Regional da Fa-

zenda Nacional (PRFN) apresentou painel semelhante, conforme previsto pela agenda de conhecimento mú-
tuo das instituições. Também participaram do evento técnicos dos Tribunais de Contas da União (TCU) e do
Município do Rio de Janeiro (TCM); Receita Federal do Brasil; Secretaria de Estado de Fazenda; Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro e Controladoria-Geral do Município.

Em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia
Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), o TCE realizou,
no final de outubro, mais uma campanha de doação de
sangue. A coleta foi feita nas dependências do Tribunal e
o material destinado a uma rede de 150 hospitais públicos
ou ligados ao Sistema Único de Saúde.

notasnotasnotasnotasnotas
O "Manual de Auditoria Governamental do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro" foi lançado pelo TCE com o objetivo de padronizar e aperfeiçoar, junto ao seu
corpo técnico, as terminologias e procedimentos necessários à execução de auditorias
nos órgãos jurisdicionados.
A Secretaria-Geral de Controle Externo promoveu discussões técnicas entre servido-
res envolvidos nas auditorias realizadas pelo TCE, incentivando a troca de conheci-
mentos e experiências, para a elaboração do manual. A obra inclui temas como objeti-
vos específicos, objetos de fiscalização, procedimentos e técnicas de auditoria, ética
do auditor, relacionamentos e responsabilidades.

A atualização desse conteúdo irá ocorrer sempre que preciso, a fim de melhor atender às necessidades do
Tribunal, em especial dos servidores que atuam na área. O manual está disponível para consulta no site
www.tce.rj.gov.br.

O TCE e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-RJ)
renovaram, por mais dois anos, o Termo de Cooperação Técnica entre as duas
instituições. O novo documento prevê a ampliação do intercâmbio técnico, com
a inclusão de uma parceria acadêmica, em programas de qualificação e especi-
alização, com a participação de especialistas do Conselho e professores da
Escola de Contas e Gestão. O termo foi assinado pelo presidente do TCE, José
Maurício Nolasco, e pelo presidente do Crea, Agostinho Guerreiro, na sede do
Tribunal.
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