
9 7 7 1 8 0 6 4 0 7 0 0 3 >

ISS
N 1

80
6-4

07
8

ANO 10   Nº 69  ABRIL A JUNHO / 2011



TCE NOTÍCIA     ABRIL A JUNHO / 2011 1

Editorial

S
um

ár
io

A aproximação do TCE-RJ com a sociedade tem sido 
a marca do nosso trabalho e este número da TCE No-
tícia está recheado de novos exemplos da atuação 
do tribunal, em cumprimento a essa meta.

A começar pelo Tema de Maior Signifi cância de 
2011, a Gestão em Saúde. Dedicamos duas edições 
do projeto Tardes do Saber ao assunto, com a apre-
sentação de estudos de técnicos da Secretaria-Geral 
de Controle Externo e também do Tribunal de Contas 
do Município (TCM). E divulgamos os resultados da 
auditoria operacional realizada na Central de Regu-
lação de Leitos de UTI, trabalho que teve boa reper-
cussão na imprensa fl uminense e está contribuindo 
com o Governo do Estado no aperfeiçoamento do 
sistema. 

Em outra área de atuação, promovemos, para um 
auditório completamente lotado, palestra do profes-
sor Humberto Ribeiro Soares, assessor especial do 
conselheiro José Gomes Graciosa, sobre a questão 
da divisão dos royalties do petróleo. O tema, preocu-
pante, uma vez que poderá trazer prejuízos enormes 
aos municípios fl uminenses, também foi explorado 
na entrevista com o gerente de Infraestrutura e No-
vos Investimentos do Sistema Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Cristiano 
Prado. 

Dentro do projeto TCE-Escola Itinerante, as primeiras 
turmas concluíram, com concorridas solenidades, 
os cursos de qualifi cação de servidores municipais, 
promovidos pela Escola de Contas e Gestão (ECG), 
em Duque de Caxias e em Campos dos Goytacazes, 
reunindo prefeitos e funcionários das prefeituras da 
Região Metropolitana e da Região Norte/Noroeste 
do estado. Paralelamente a isso, promovemos reu-
niões com jornalistas de vários meios de comunica-
ção dessas regiões, com o objetivo de explicar o fun-
cionamento do TCE-RJ e o seu papel constitucional, 
melhorando assim o nosso relacionamento com a 
imprensa. E, ao melhorarmos o nosso relacionamen-
to com a imprensa, estaremos reforçando a nossa 
aproximação com a sociedade.

Boa leitura a todos.

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do TCE-RJ
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Revista do TCE-RJ 
está de volta
A Revista do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, suspensa desde março de 2006, 
voltou a circular neste mês de junho, juntando à leitura mais dinâmica 
o visual moderno. De publicação semestral, apresentará artigos de 
personalidades do mundo jurídico e de outras áreas, abordará atos 
julgados pelo TCE-RJ e também dará ênfase à parte legislativa, com a 
apresentação de deliberações, resoluções, decretos e leis.
Segundo o presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior, “além de divul-
gar estudos do nosso corpo técnico e dos assessores dos conselheiros, 
a Revista certamente será uma peça-chave no fortalecimento institu-
cional da Corte e na ampliação da rede de relacionamento com outras 
entidades que, como nós, buscam excelência e transparência para 
alcançar os melhores níveis da governança”.

O TCE-RJ quer saber que ações estão sendo 
desenvolvidas e como os recursos públicos têm 
sido aplicados pelas Prefeituras na reconstrução 
das sete cidades da Região Serrana atingidas 
pelos temporais de janeiro. Para isso, promoverá 
auditorias até 31 de dezembro.
Os fi scais do Tribunal identifi carão a origem, o 

montante e a destinação dos recursos previstos; as ações emergenciais e 
de recuperação planejadas; e os gestores responsáveis pelas despesas.

Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

O TCE-RJ na Região Serrana

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, reuniu, no dia 30 
de maio, representantes de diferentes setores do Tribunal para fazer um 
balanço dos primeiros 150 dias da nova gestão. Secretários, subsecretá-
rios e coordenadores discorreram sobre as atividades desenvolvidas por 
cada área no período, que teve 98 dias úteis. Com o objetivo de modernizar 
o funcionamento do Tribunal, as áreas moldaram suas ações na busca pela 
efi ciência e transparência administrativas. Jonas Lopes destacou a rapidez 
na análise das contas dos municípios. “Graças ao trabalho dos servidores 
e dos conselheiros, conseguimos, já no mês de maio, analisar em plenário 
contas de governo de vários municípios.” 
Para os próximos meses, estão programadas reuniões setoriais para ava-
liar o cumprimento das metas.

Balanço dos 150 primeiros 
dias da nova gestão
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Aprovação por unanimidade
Em sessão plenária especial, 
o Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio de Janeiro aprovou, 
por unanimidade, no dia 27 
de maio, parecer prévio favorá-
vel à aprovação das Contas de 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, referentes ao exercício 
2010. O relator do processo, 
conselheiro Julio Lambertson 
Rabello, emitiu o parecer com 
ressalvas, determinações e re-
comendações. 
Na análise das Contas de Governo, 
compete ao TCE examinar o cumpri-
mento das normas constantes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), assim 
como o atendimento aos limites consti-
tucionais e legais de aplicação mínima 
e máxima de recursos previstos para as 
áreas de saúde, educação e pessoal, 
entre outras. 
Também cabe ao Tribunal avaliar os 
níveis de endividamento alcançados, 
bem como o alinhamento adequado 
da previsão orçamentária de receitas e 
despesas, com o objetivo de evidenciar 
a situação das fi nanças do Estado do 
Rio Janeiro.
Em seu relatório, o conselheiro Julio 
Rabello destacou que o Chefe do Po-
der Executivo cumpriu os limites cons-
titucionais, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e de outras legislações. Se-
gundo o parecer, a receita do ano pas-

sado pelo estado alcançou R$ 48,8 
bilhões, o que representou um su-
perávit de arrecadação de R$ 3,14 
bilhões, considerando o previsto no 
Orçamento. 

ICMS, a principal receita
O documento também revelou que o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) foi a principal receita 
própria estadual, totalizando R$ 24,4 
bilhões, o equivalente a 49,9% de to-
das as receitas do estado em 2010. Já 
a indenização pela extração de petróleo 
(royalties e participações especiais) so-
mou R$ 6,4 bilhões (13,1% da receita 
total).
O Governo estadual, diz ainda o rela-
tório, aplicou no ano passado 25,17% 
da receita de impostos com Educação, 
obedecendo ao que determina a Cons-
tituição Federal (mínimo de 25%). No 

tocante a despesas com pessoal, foram 
gastos 26,83% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL), pertinentes ao Poder Exe-
cutivo – segundo a LRF, o limite máximo 
é de 49%. Na Saúde, o Governo aplicou 
12,13% da receita líquida, valor acima 
dos 12% recomendados no Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias 

(ADCT). 

Ao alcance 
do povo 
Em iniciativa pio-
neira no TCE-RJ, o 
conselheiro Julio 
Rabello apresen-
tou uma versão 

simplifi cada do seu parecer, aprovado 
por unanimidade. O objetivo é tornar a 
leitura do relatório didática e acessível a 
toda população. Movido por esse propó-
sito, o conselheiro Julio Rabello reduziu 
as 490 páginas do relatório para ape-
nas 33. Segundo o conselheiro, assim 
se atende a um dos objetivos da LRF, 
que é conferir transparência à gestão 
fi scal. “Tornar transparente é ampliar o 
alcance, é fomentar o pleno exercício da 
cidadania, quer por alcançar o cidadão, 
quer por alcançar organismos da socie-
dade que podem difundir conhecimen-
tos”, afi rmou. Os dois documentos, o ori-
ginal e o simplifi cado, estão disponíveis 
no Portal do TCE (www.tce.rj.gov.br), na 
seção Documentos e Publicações. 

Na página 16, Parecer prévio orienta o julgamento das Contas de Governo pela Alerj e câmaras municipais

Acima, o presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior 
e o vice-governador Luiz Fernando Pezão. 

Ao lado, o relator Julio Rabello
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Consultor jurídico defende pressão 
no Judiciário para o Rio de Janeiro 

não perder royalties do petróleo

“O Estado do Rio de Janei-
ro terá prejuízo de R$ 7,2 
bilhões, caso o Congresso 
derrube o veto do então presi-
dente Lula à Emenda Ibsen/
Simon, que divide os royalties 
do petróleo entre todos os 
estados e o Distrito Federal. 
Alguns municípios fl uminenses 
poderão falir. Setenta e cinco 
por cento do orçamento de Rio das Ostras 
vêm dos royalties”. 
A afi rmação é do advogado Humberto 
Ribeiro Soares (foto), consultor jurídico 
do conselheiro José Gomes Graciosa. No 
dia 4 de maio, ele proferiu, no auditório 
do Espaço Cultural do TCE-RJ, a palestra 
Petróleo do pré-sal: Afronta à Constituição 
– os mandados de segurança no Supremo 
defendendo o patrimônio do Estado do Rio 
de Janeiro. Os royalties são compensações 
fi nanceiras que as companhias petrolíferas 
pagam à União, estados e municípios em 
que o produto é extraído. 
Ribeiro Soares, que impetrou quatro man-
dados de segurança no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a mudança na legisla-
ção, disse que “o objetivo é sustar a discus-
são no Congresso (Senado e Câmara)”. 
Depois de lembrar que, se a emenda for 
restaurada, Rio de Janeiro e Espírito Santo 
serão os maiores prejudicados, Ribeiro 
Soares informou que nosso estado cairá do 

primeiro lugar, no recebi-
mento dos royalties, para o 
22º. “Será catastrófi co para 
o Rio de Janeiro”, enfati-
zou, acrescentando: “Não 
acredito que dois estados, 
por mais briosas que sejam 
suas bancadas, consigam 
derrotar as bancadas de 
24 estados e do Distrito 

Federal. Só vejo uma saída: pressão no Ju-
diciário para que não aconteça o petróleo 
derramado.”
Encerrada a palestra, o presidente Jonas 
Lopes de Carvalho Junior disse que o 
Rio de Janeiro tem de lutar pelos seus 
direitos: “Não vamos arrefecer. A luta deve 
continuar. Não podemos pensar que dois 
são menos do que 25. O poder de conven-
cimento pertence a nós.”
Além do presidente do TCE-RJ, assistiram 
à palestra, entre outros, os conselheiros 
José Gomes Graciosa, Julio Lambertson 
Rabello e Aloysio Neves; o procurador-
-geral do Tribunal, Sergio Cavalieri Filho; 
a diretora-geral da Escola de Contas e 
Gestão (ECG), Paula Alexandra Nazareth; o 
diretor-chefe da Procuradoria Especial da 
Marinha, almirante Rui Elia; o procurador-
-geral de Belford Roxo, João Luiz do Nas-
cimento Junior; e o deputado federal (RJ) 
Marcelo Itagiba, autor de um dos manda-
dos de segurança sobre o tema. 

P
R
É-
S
A
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O gerente de Infraestrutura e Novos Investimentos do Sis-
tema Firjan, Cristiano Prado, alerta que uma nova fórmula 
para a partilha dos royalties do petróleo, além de causar 
prejuízos aos estados produtores – o Rio de Janeiro perde-
ria cerca de R$ 7 bilhões por ano -, poderá ser inócua para 
a maioria dos municípios não produtores, já que a verba 
chegará pulverizada. “Isso vai fazer grande falta para muni-
cípios que precisam e não vai fazer diferença alguma para 
municípios, por exemplo, do interior do Ceará”, afi rma. 
Em entrevista à TCE Notícia, Cristiano aprofunda o debate 
sobre a partilha dos royalties e explica a sua origem. Se-
gundo ele, esse instrumento foi criado para viabilizar infra-
estrutura adequada à produção, suprir eventuais desastres 
ambientais e fi nanciar outras atividades econômicas. “O fi m 
das reservas de petróleo não afetará o Pantanal ou Santa 
Catarina. Mas afetará o Rio em 10, 20, 50 anos.”

Redistribuir os 
royalties não seria 
bom para ninguém
Cristiano Prado, da Firjan
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TCE Notícia - Qual a importância 
dos royalties para a economia dos 
municípios e estados produtores? 

CRISTIANO PRADO - Em primeiro lu-
gar, é preciso ter um entendimento 
do que são os royalties do petróleo 
e do que não são. Os royalties não 
são dinheiro que cai do céu, não 
foram criados para serem distri-
buídos fartamente como se fosse 
uma distribuição de renda. Eles 
têm uma razão de ser econômica, 
têm como objetivo garantir a cada 
município produtor a montagem 
de uma infraestrutura adequada 
para assegurar o desenvolvimen-
to daquela atividade sem afetar 
o desenvolvimento humano e 
econômico. Os royalties também 
servem para compensar eventuais 
problemas que possam surgir, em 
especial, os ambientais. Imaginem 
o que aconteceria se vazasse pe-
tróleo no campo 
em frente a 
Macaé. Por 
acaso, algum 
município do 
interior do Pará 
seria afetado? 
Em casos como 
esse, quem vai 
sofrer não é 
o morador da 
Amazônia, é o 
morador de mu-
nicípios como 
Campos, Rio 
das Ostras, Ma-
caé e São João 
da Barra. Parte 
dessa lógica 
econômica sur-
ge por conta 
da necessida-
de de se criar 
infraestrutura 
para garantir a 
movimentação 
de carros e caminhões, que vai 
aumentar com o crescimento. 
Nesse sentido, há necessidade 
de ampliarmos rodovias, adaptar-
mos portos, construirmos mora-
dias, investirmos em saneamen-
to básico. 

TCE Notícia - Os royalties também 
podem ser usados para fi nanciar 
outras atividades econômicas?

CRISTIANO - Com esses recur-
sos, pode-se criar uma dinâmica 
econômica industrial que não 
esteja ligada à cadeia de petróleo. 
Uma cidade pode existir durante 
centenas, milhares de anos. Mas, 
e o petróleo? Em geral, dura bem 
menos, 15, 20, 40 anos. Vamos 
olhar um caso extremo: Serra Pe-
lada (PA). Lá havia muita riqueza, 
com muita gente garimpando. 
Houve um boom, muito dinheiro 
circulando. E o que foi investido em 
infraestrutura, em novas dinâmicas 
econômicas para quando o ouro 
acabasse? Nada. Acabou virando 
um grande buraco que não tem ati-
vidade econômica. Nesse sentido, 
outra razão de ser dos royalties é 
que as cidades se preparem para 

esse dia, atraindo 
outras indústrias 
e setores como 
o automotivo, o 
cimenteiro e o 
alimentício, garan-
tindo infraestrutu-
ra. É preciso fi car 
claro que o fi m das 
reservas de petró-
leo não afetará o 
Pantanal, Santa 
Catarina, Sergipe, 
mas vai afetar o 
Rio em 10, 20, 50 
anos. Então, não é 
questão de querer 
benefício, trata-se 
de uma necessi-
dade por conta 
de todo impacto 
negativo de curto 
ou longo prazo. 
Aliás, a própria 
União, que partici-
pa desse quinhão, 

já redistribui parte para outros 
estados.

TCE Notícia - Caso o Congresso 
Nacional derrube o veto presiden-
cial e crie uma nova fórmula de 
partilha dos royalties do petróleo, 

qual o impacto fi nanceiro para o 
Estado do Rio de Janeiro?

CRISTIANO - A estimativa de perda 
é de R$ 7 bilhões por ano, levando-
-se em conta o que é atualmente 
produzido no estado, não consi-
derando o pré-sal. Essa perda é 
muito signifi cativa, porque vários 
municípios dependem desses 
recursos para fazer investimentos e 
alguns, eventualmente, até para se 
sustentarem. A eliminação dessas 
verbas seria um golpe muito forte 
sobre esses municípios, trazendo 
impactos muito negativos.  

TCE Notícia - Em relação aos royal-
ties que serão obtidos a partir da 
exploração do pré-sal, existe algum 
estudo sobre os prejuízos do nosso 
estado?

CRISTIANO - Na verdade, o pré-sal 
ainda depende de fatores como 
quantidade de óleo que vai se 
obter e de quanto será possível se 
extrair. Mas é importante dizer que, 
das principais reservas que foram 
apontadas, 60% delas estão em 
cima da projeção cartográfi ca do 
Rio de Janeiro. Isso signifi ca dizer 
que hoje muitos municípios que 
não recebem royalties do pré-sal 
poderiam vir a receber no futuro, 
especialmente, se eles se torna-
rem base de exploração como é 
provável que aconteça com Ita-
guaí, onde deve ter uma base de 
exploração. É importante perceber 
que, com essas novas perspecti-
vas de exploração, as perdas vão 
afetar fortemente o futuro do Rio 
de Janeiro.

TCE Notícia - Que estratégias a 
Firjan está adotando para evitar 
mudanças no marco regulatório do 
petróleo? 

CRISTIANO - Como entidade, po-
demos fazer três coisas. A primei-
ra são os estudos econômicos, 
mostrando a lógica dos royalties e 
as perdas que podemos ter, para 
tentar, da parte técnica, sensibilizar 
as pessoas e fazer com que elas 

en
tre

vis
ta

“Os royalties 
não são 

dinheiro que 
cai do céu, não 
foram criados 

para serem 
distribuídos 
fartamente 

como se 
fosse uma 

distribuição 
de renda”
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entendam que isso não 
é um dinheiro que caiu 
do céu. Em segundo 
lugar, está o trabalho 
de conscientização dos 
políticos, dos prefeitos, 
vereadores, explicando 
a correta utilização dos 
royalties para evitar 
exageros e abusos. E, 
por fi m, tentar articular 
junto com níveis de 
governo e bancadas a 
estratégia de defesa 
do Rio de Janeiro, do 
Espírito Santo e de 
outros estados. É claro 
que esse é um trabalho 
constante, estamos 
sempre acompanhando 
fatos novos, nos posi-
cionando, conversando 
com as bancadas para 
explicar essa questão. 
Procuramos lembrar 
a importância dos 
royalties indo além da questão do 
dinheiro. É claro que o dinheiro é 
uma soma muito vultosa e já atrai 
interesse, mas a gente chama a 
atenção para o fato de que a ques-
tão é mais profunda, não se trata 
apenas de dinheiro. 

TCE Notícia - A Firjan pensa em en-
trar com uma ação judicial no caso 
de uma derrota da bancada do Rio 
de Janeiro no Congresso?

CRISTIANO - Se identifi carmos 
que existe numa eventual lei uma 
brecha, se eventualmente for uma 
decisão legalmente constituída, 
se houver necessidade e isso for 
aprovado por empresários do Rio, 
é uma possibilidade. Temos clare-
za da importância dos royalties e 
de que eles podem até não estar 
sendo utilizados da melhor forma, 
mas solucionar um problema 
não garante a solução de outro. 
Temos é de garantir o fl uxo de 
recursos para quem efetivamente 
precisa. 

TCE Notícia - Em meio à disputa 
entre bancadas de estados produ-

tores e não  produtores, o senador 
Aécio Neves (MG) apresentou 
uma proposta intermediária: que 
seja mantida a atual divisão dos 
royalties para o petróleo do pós-
-sal, já extraído hoje; as alterações 
fi cariam restritas aos royalties pro-
venientes da exploração do pré-sal. 
Como a Firjan vê essa proposta? 

CRISTIANO - Esse é um caminho 
bastante razoável. Não mexer no 
que já está organizado e já fun-
ciona. No pré-sal, os recursos, a 
quantidade de petróleo, a qua-
lidade devem ser muito altos, o 
que pode elevar as cifras para 
outro patamar. E aí, talvez, possa 
ser um patamar maior do que a 
necessidade de infraestrutura. 
Então, se houver uma proposta 
intermediária, que garanta que 
recursos necessários sejam des-
tinados aos municípios e estados 
produtores e que, eventualmen-
te, o excesso desses recursos, 
considerando um histórico ou 
necessidade, sejam redistribuídos 
no governo ou aplicados de outra 
forma, talvez, num fundo pra 
educação ou até mesmo para, 
em termos nacionais, investirmos 

en
tre

vis
ta

em outras lógicas econômicas, 
faz sentido. Mas é importante 
não mexer no passado e garantir 
que esses recursos do futuro 
sejam sufi cientes para construir 
infraestrutura, ressarcir eventuais 
problemas ambientais e garantir 
nova dinâmica econômica. Se 
as estimativas mostram que vai 
sobrar recursos, faz sentido aplicar 
em termos técnicos em outras 
coisas que tragam benefícios e 
não simplesmente redistribuir com 
uma renda que caiu do céu, já que 
isso não traz benefício nenhum. 
Se você for distribuir entre todos 
os municípios, cada município 
vai receber um pouquinho de 
nada. Isso vai fazer grande falta 
para municípios que precisam e 
não vai fazer diferença alguma 
para municípios, por exemplo, do 
interior do Ceará ou para a capital 
de São Paulo, considerando o 
tamanho do orçamento dela e da 
necessidade que tem. Então, tem 
de ser muito bem pensada essa 
proposta intermediária, de modo 
que olhe o futuro considerando 
as necessidades. Ela é um bom 
caminho. 

“É importante 
não mexer no 

passado e 
garantir que 

esses recursos 
do futuro sejam 
sufi cientes para 

construir 
infraestrutura, 

ressarcir eventuais 
problemas 

ambientais e 
garantir nova 

dinâmica econômica”
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SAÚDE, 
 O TEMA DO ANO
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Com o objetivo de garantir melhor atendimento à popu-

lação fl uminense, está em curso no Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) um estudo deta-

lhado da Saúde, escolhida Tema de Maior Signifi cância 

(TMS) de 2011, para o qual estão sendo destinados 25% 

da força de auditoria. O primeiro passo no tema Saúde 

foi dado com a realização de uma Auditoria Operacional, 

concluída no fi nal de 2010, para avaliar a efi ciência das 

Centrais de Regulação de leitos de Terapia Intensiva nos 

hospitais do estado. O relatório apontou a falta de leitos 

e a defi ciência na regulação (distribuição) como princi-

pais causas da morte de pacientes nas fi las de espera. 
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e Gestão, Paula Alexandra Nazare-
th (foto abaixo), responsável pela 
programação do Projeto Tardes do 
Saber, lembrou que foi lançada a 
quinta edição do Prêmio Ministro 
Gama Filho, com o tema “A Gestão 
em Saúde 
Públ ica”. 
A divulga-
ção dos 
resultados 
e a sole-
nidade de 
premiação 
serão em 
agosto.

O estudo, previsto no Plano Anual 

de Auditoria Governamental (PAAG), 

utiliza uma metodologia nova, com 

ações integradas de fi scalização. A 

iniciativa vai gerar um relatório que 

será entregue aos gestores para que 

eles tomem as providências necessá-

rias. Mas a tarefa não para aí. Audito-

rias de monitoramento vão verifi car o 

que efetivamente foi feito em relação 

aos problemas apontados. 

A Secretaria de Controle Externo 

(SGE), que coordena as fi scaliza-

ções, formou o Grupo de Trabalho 

do TMS, integrado por servidores de 

diferentes setores. Para começar, a 

equipe selecionou o campo de ação. 

As auditorias vão analisar o funcio-

namento da Atenção Básica, abran-

gendo o Programa Saúde da Família; 

as Centrais de Regulação, que ad-

ministram o fl uxo de pacientes entre 

os postos de saúde, ambulatórios, 

hospitais, urgências e emergências; 

as Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs); e o Planejamento Municipal 

em Saúde. 

Para debater o tema e dar transpa-
rência à ação, a SGE, por meio da 
Escola de Contas e Gestão (ECG), 
promoveu duas edições do Projeto 
Tardes do Saber, uma a 15 de abril 
e a outra a 20 de maio, no Espaço 
Cultural Humberto Braga, na sede 
do TCE. Participaram os técnicos 
que integram o Grupo de Trabalho 
do TMS, servidores da Casa e convi-
dados do Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro (TCMRJ). 
Nos dois dias, foram ministradas 
oito palestras.

A secretária-geral de Controle Ex-
terno, Elaine Faria de Melo (foto 
acima), destacou, na abertura do 
primeiro encontro, que a escolha 

do TMS vai proporcionar ao TCE um 
trabalho inovador, que deve ser am-
plamente divulgado, uma vez que a 
situação da Saúde sempre interes-
sa a todos.

“A sociedade precisa conhecer a 
qualidade dos trabalhos técnicos do 
Tribunal. Juntos, comemoraremos o 
fato de termos a Saúde em pauta 
ao correr do ano. Pois esse tema, 
por sua força, é de extrema relevân-
cia. Concentrarmos quase um quar-
to dos esforços de auditoria causa 
um impacto efetivo, que contribuirá 
para uma sociedade melhor”, res-
saltou a secretária.

A diretora-geral da Escola de Contas 

“Um trabalho inovador”

CA
PA
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plano pode ser perfeito no papel, 
mas sem qualquer efeito na práti-
ca. O planejamento é ainda uma 
ação muito negligenciada pelos ad-
ministradores públicos. É comum 
se identifi car a principal causa de 
mortalidade em um município, que 
pode ser hipertensão arterial, e 
não haver correlação de esforços 
para o combate do problema. Na 
farmácia básica, por exemplo, o 
principal remédio que falta pode 

As oito palestras apresentadas no 
Projeto Tardes do Saber ilustraram 
as ideias principais do TMS, com 
destaque para a efetividade da 
fi scalização. Partindo desse prin-
cípio, o auditor vai verifi car se o 
hospital por ele visitado está fun-
cionando de fato, em condições de 
atender a população. Não adianta 
analisar um contrato de pessoal 
perfeito, por exemplo, e não encon-
trar o médico trabalhando e cum-
prindo a carga horária contratual. 
O mesmo vai ocorrer no Programa 
Saúde da Família. O posto de aten-
dimento pode não ter o tamanho 
padrão, mas contará a favor se 
oferecer as condições necessárias 
à assistência primária e preventi-
va, como equipes de profi ssionais 
completas e contratadas de forma 
legal, remédios da lista básica e 
limpeza.

Outros pontos: nas auditorias do 
TMS, o que importa não é averiguar 
se o plano de saúde existe, mas se 
ele foi elaborado pela prefeitura 
de forma articulada e integrada ao 
orçamento, porque, do contrário, o 

ser justamente o que dá conta 
daquela doença.  A regulação, por 
sua vez, é decisiva para o futuro do 
SUS, porque impõe um modelo de 
organização que envolve milhares 
de hospitais, milhares de Unidades 
de Saúde da Família (USF), interna-
ções, consultas e vacinações, sem 
contar os transplantes. O Brasil, por 
meio do SUS, é o segundo país em 
número de transplantes, perdendo 
apenas para os Estados Unidos. 

Palestras e palestrantes
No dia 15 de abril, Programa Saúde da Família e Visitas Técnicas, com Marcelo da Silva Ribei-
ro (TCMRJ). TMS: Relevância e Características, com José Mota da Silva Filho (TCE). Programa 
Saúde da Família e Unidades de Pronto Atendimento, com Sérgio Wilson Sefer Nóbrega (TCE). 
Planejamento de Auditorias para o Programa PFS, com Bruno Villas Boas (TCE). Planejamentos 
Municipais em Saúde e Centrais de Regulação, com Marcos Aurélio Rocha Rabello (TCE). 

No dia 20 de maio, Visitas Técnicas – Uma nova abordagem de auditoria, com Lucia knoplech 
(TCMRJ). Medicamentos e Assistência Farmacêutica – A Busca da Efetividade das Ações de 
Controle pelo TCE-RJ, com Lucianny Maria Carvalho (TCE). UPAs: Auditorias de Conformidade, 
com Maria Cecília Cavalcante Benites (TCE).

Não adianta analisar um 
contrato de pessoal perfeito, 

por exemplo, e não encontrar o 
médico trabalhando e 

cumprindo a carga horária 
contratual

Marcelo Ribeiro, José Mota, Sérgio Nóbrega, Bruno Vilas Boas, Marco Rabello, Lucia Knoplech, Lucianny Carvalho e Cecília Benites

CA
PA
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Insufi ciência de leitos de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
defi ciência na sua regula-
ção são alguns dos proble-
mas revelados pela Audito-
ria Operacional realizada 
pelo TCE-RJ no sistema 
público de saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, entre 
2008 e 2009. Apesar de o 
Ministério da Saúde deter-
minar o mínimo de 1.601 
vagas, existem apenas 
787, menos da metade da 
necessidade básica para 
atender a população.

Além da falta de leitos, muitas das internações nas 
unidades não são de fato necessárias e a “regulação 
paralela” ocorre com frequência, sem a apuração de 
responsabilidades. Não existe critério pré-defi nido 
para selecionar os casos prioritários de internação, 
conforme destaca o relatório da auditoria e, em con-
sequência, muitos pacientes morrem na fi la de espera. 
De acordo com o levantamento, 62% das internações 
são feitas pelo sistema ofi cial regulador; enquanto 38% 
passam pela regulação paralela.

Entre outras falhas, os analistas do TCE apontam a 
falta de informatização do Complexo Regulador como 

UTIs: situação preocupante
mais uma agravante na 
distribuição de leitos. A 
situação é resultante dos 
baixos investimentos nas 
Centrais, responsáveis 
pela distribuição de aces-
so aos serviços de saúde 
no estado. Em 2008, o 
investimento previsto era 
de R$ 3,5 milhões, mas 
foram aplicados apenas 
R$ 56,8 mil. Em 2009, o 
estado deveria ter aplica-
do R$ 1,4 milhão, mas os 
investimentos fi caram em  
R$ 113, 5 mil (8%).  

O TCE encaminhou à Secretaria de Estado de Saúde 
e Defesa Civil (Sesdec) diversas determinações para 
solucionar os problemas, entre elas projeto estadual 
de pactuação de leitos de UTI, para ampliar os agen-
tes envolvidos; protocolos para defi nir a prioridade 
na ocupação nos leitos de UTI; elaboração de norma 
prevendo sanções para os agentes que facilitam as 
regulações paralelas; investimento em sistema in-
formatizado de gerenciamento do acesso aos leitos 
de UTI. O relatório foi enviado também aos órgãos 
ligados à Saúde pública no estado, para melhor apro-
veitamento dos leitos dos hospitais federais e muni-
cipais.

1.601 787

Quantidade 
mínima de leitos 
exigida pelo Mi-
nistério de Saúde 
para o ERJ

Leitos regulados 
pelo Complexo 
Regulador do ERJ

38% 62%

Regulação paralela

Regulação via Centrais de Regionais
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Toda quarta-feira, desde 
11 de maio, reúnem-se os 
participantes do 6º Grupo do 

Programa de Tratamento do Taba-
gismo, realizado há quatro anos 
pela Coordenadoria de Serviços 
Médico-Assistenciais (CMA), com 
servidores do TCE-RJ e depen-
dentes - que, conscientes dos 
malefícios causados pelo cigarro, 
desejam deixá-lo e não conseguem 
sozinhos. Esta edição conta com 
seis pessoas. O 7º Grupo começará 
a se reunir em agosto. 

O programa, parte da Agenda 
Ambiental que tem, entre outros 
objetivos, zelar pela saúde do 
servidor, é desenvolvido pelos psi-
cólogos Rejane Coelho e Leôncio 
Jacintho Lopes, pela assistente 
social Edineuza de Melo Machado 
Conti e pelo médico Rogério Lace 
Aranha. Eles já atenderam cerca de 
60 fumantes. 
   
A equipe segue as orientações do 
Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo (PNCT), coordenado 
pelo Ministério da Saúde, com 
algumas adaptações à realidade 
do TCE-RJ. O tratamento, realizado 
preferencialmente em conjunto, 
divide-se em grupos de cessação 
(para quem quer parar de fumar), 
de recidiva (para quem fi cou um 
período sem o cigarro, mas voltou a 
fumar) e de manutenção da absti-
nência (para prevenir a recaída). Este 
grupo funciona sem interrupção. 

“É um trabalho de formigui-
nha, a longo prazo”, afi rma 
o médico Rogério Lace, 
ex-fumante, que fala sobre 
sua experiência para quem 
procura ajuda. “O impor-
tante não é largar o cigar-
ro, mas resolver o proble-
ma que a pessoa tem com 
ele. Nós não falamos dos 
malefícios, mas dos benefí-
cios de largar o cigarro”. 

Depoimentos
“Entendi que o tabagismo é uma doença, que fi car livre 
da dependência era mais difícil do que imaginava e que 
precisava de ajuda, pois sozinha não iria conseguir. Após 
muitas reuniões, e com a ajuda de medicamento que ao 
fi nal foi necessário, consegui parar de fumar. E, depois de 
um ano e nove meses livre do cigarro, continuo frequen-
tando as reuniões para troca de experiências e fortaleci-
mento do grupo.”
                       Lucimar Junger Vieira

“Apesar de toda a atenção que tive da equipe da CMA e 
do apoio dos colegas participantes do grupo, fi quei dois 
anos em idas e vindas. Finalmente, estou há quase um 
ano sem fumar e minha vida é muito mais saudável. Aos 
que ainda não conseguiram parar eu digo que agora é o 
melhor momento: antes tarde do que doente. Não adie 
mais essa decisão e venha dividir conosco essas boas 
mudanças.”
                       Marcelo França de Faria Mello

“Fumei por 40 anos e minha situação não era nada 
animadora: falta de ar, hipertensão, carótidas comprome-
tidas... Hoje, depois de três anos sem fumar, a rouquidão 
melhorou sensivelmente, a pele mudou de cor e o paladar 
ressurgiu, além de ter muito mais disposição física. É algo 
indescritível, e tudo acompanhado de um maravilhoso 
sabor de vitória. E faço questão de agradecer aos que 
me ajudaram.”     
                     Marília Villarinho

TABAGISMO
TRATAMENTO DO

UM PROGRAMA VITORIOSO

Lucimar, ex-fumante (centro) e a equipe do Programa: 
Rogério, Leôncio, Edineuza e Rejane
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Estudos Socioeconômicos 
destacam a importância da 

ÁGUA
“Água, sustento da vida e de sua diversida-
de”, este é o tema especial da 10ª edição 
dos Estudos Socioeconômicos, lançada pelo 
TCE-RJ em abril e formada por 91 arquivos 
sobre cada um dos municípios jurisdiciona-
dos. A pesquisa - um mergulho aprofundado 
nas condições de preservação das bacias hi-
drográfi cas do Estado do Rio - está em www.
tce.rj.gov.br, no link específi co ou no mapa 
Perfi l dos Municípios. É uma referência para legislado-
res, pesquisadores e estudiosos.
Os Estudos Socioeconômicos, elaborados anualmente 
desde 2001, consolidam dados e informações refe-

rentes à evolução de vários indicadores 
como educação, saúde, trabalho e ren-
da, gestão, economia e fi nanças muni-
cipais, demografi a, governo eletrônico e 
meio ambiente. 
O trabalho agora lançado, com a análi-
se do período que vai de 2004 a 2009, 
apresenta ainda um estudo comparativo 
dos municípios fl uminenses (exceto a 

capital), com informações sobre a economia do esta-
do em 2009. Como complemento, há seis tabelas que 
resumem e comparam os indicadores fi nanceiros de 
cada município.

Os Estudos Socioeconômicos são 
elaborados pela Coordenadoria de 
Auditoria de Qualidade da Secreta-
ria-Geral de Planejamento (SGP) do 
TCE-RJ. Responsável pela coorde-
nação da pesquisa e idealizador 
do projeto, o engenheiro Marcelo 
Mello destaca a importância e 
oportunidade da escolha da água 

Lençois freáticos sem potabilidade
como tema principal da última 
coletânea. 
“Aproveitamos o fato de 2010 ter 
sido o Ano Internacional da Biodi-
versidade, com eventos importan-
tes no mundo todo. Verifi camos 
aqui no nosso estado alguns 
investimentos importantes na área 
de despoluição de rios e da Baía 

de Guanabara, mas o que temos 
observado como resultado é que 
os rios continuam poluídos e a baía 
continua sendo poluída. O Estado 
do Rio está muito fragilizado em 
termos de lençois freáticos. Se ca-
varmos um poço para extrair água, 
em alguns municípios esta água 
não tem mais potabilidade.”
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Escola Itinerante: 
depois de Caxias e 
Campos, Cabo Frio

Orientar, tirar dúvidas, partilhar conhecimento – essas são 
as metas do Projeto TCE-Escola Itinerante, que em maio con-
cluiu as duas primeiras etapas de cursos da edição 2011, 
dirigidas aos servidores e agentes políticos das Prefeituras 
e Câmaras de Vereadores do interior do estado. A primeira 
etapa, realizada entre o dia 21 de março  e 13 de maio, 
foi em Duque de Caxias, sede dos cursos 
oferecidos para 17 municípios da Região 
Metropolitana. A segunda, em Campos dos 
Goytacazes, contemplou 18 municípios da 
Região Norte/Noroeste, com aulas entre 4 
de abril e 27 de maio. 
O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior, participou das solenida-
des de encerramento dos cursos e des-
tacou que em sua gestão dará ênfase à 
orientação em lugar de ações punitivas. 
Ele elogiou o número signifi cativo de ser-
vidores inscritos nos cursos de capacitação, em busca de 
conhecimento. “Esses servidores estarão preparados para 
executar de maneira correta as políticas públicas idealizadas 
ou formatadas pelos seus superiores. Se gastarmos certo, vai 
sobrar dinheiro para novas políticas públicas”, afi rmou.
Ainda segundo o presidente Jonas Lopes, neste momento 
o importante para o Tribunal é estar perto dos adminis-
tradores para orientá-los. “É muito importante as pessoas 
saberem que o Tribunal, antes de ser um órgão punitivo, 
quer ser um órgão orientador”.  

TCE fala a jornalistas da TV Globo 
sobre o seu papel constitucional
Atendendo a convite da TV Globo, o TCE manteve um encontro com 
jornalistas da emissora no dia 13 de junho. O objetivo foi esclarecer 
dúvidas sobre o papel constitucional do Tribunal e sua importância 
como fonte de matérias na área de gestão pública. O presidente Jonas 
Lopes de Carvalho Junior abriu a reunião e, em seguida, falaram a 
secretária-geral de Controle Externo, Elaine Faria de Melo (Administra-
ção Pública e Controle Externo - noções básicas e histórico no Brasil); 
e o professor Guilherme Pinto de Albuquerque, da Escola de Contas 
e Gestão (Por dentro do TCE-RJ - missão constitucional, estrutura, 
formas de atuação, glossário). Na platéia, havia 25 profi ssionais – da 
TV Globo e da Globo News – entre repórteres, editores, produtores e 
apresentadores.
O convite da Globo foi consequência da ótima repercussão da conver-
sa que, em iniciativa pioneira, o presidente do TCE teve em Caxias, no 
dia 13 de maio, com jornalistas da região. 
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Prefeitos prestigiaram as cerimônias 
de encerramento dos cursos

Cabo Frio
A programação, elaborada pela Escola de Contas e Gestão do 
Tribunal, oferece sete cursos com duração de sete semanas. 
Entre os temas abordados estão Gestão de Pessoal, Licita-
ções e Contratos Administrativos; Economicidade em Licita-
ções entre outros. 
A terceira etapa do Projeto começou em Cabo Frio em 30 de 

maio e vai até 22 de julho. Estão sendo benefi ciados 15 
municípios da Região dos Lagos: Araruama, Armação 

dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, 
Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Iguaba 
Grande, Macaé, Quissamã, Rio Bonito, Rio das 
Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva 
Jardim.
Na Região Metropolitana foram contemplados 
os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, 
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Ma-
ricá, Mesquita,   Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 
Seropédica e Tanguá.
A Região Norte/Noroeste abrangeu Campos dos 
Goytacazes, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 
Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Ita-
peruna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidé-
lis, São Francisco de Itabapoana, São João da 
Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.
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ARTIGO

da polis e civitas – vale dizer, na melhor 
acepção republicana dessa expressão 
em caixa alta. 
Sim, porque toda comunicação, seja na 
empresa pública ou privada, é sempre 
de natureza política, e não meramente 
instrumental, como se fosse algo técni-
co e supostamente isento e puro para 
qualquer objeto. Não à toa, muitos têm 
medo da comunicação e da transparên-
cia, vale dizer, da exposição ao público, 
que, aliás, nada mais é do que nossa 
obrigação. Não só medo ao esconder 
vícios, erros, fraudes etc. Mas, sim 
também o temor maior em relação aos 
efeitos da ação bem intencionada que 
agrada a alguns e desagrada a outros. 
Daí a opção pela inação, isto é, o não 
fazer nada e o silêncio. Isso porque 
toda comunicação não só revela, mas 
também age, atua, provoca, transforma. 
Comunicar é além de informar. É tam-
bém fazer. Estes são verbos que resul-
tam em algo sempre novo, muitas vezes 
imprevisível, que altera alguma coisa da 
realidade. Toda predisposição transfor-
madora é carregada de riscos, e esse 
é um dos aspectos fundamentais da 
comunicação. Daí porque muitos prefe-
rem a manutenção da “caixa preta”.
Para além dos sintomas da esquizofre-
nia, podemos dizer que suas causas 
são internas e externas aos tribunais 
de contas. Por um lado, há aqueles que 
não sabem o que fazer, ou como fazer, 
ou ainda escondem seus interesses 
particularistas. Por outro, aqueles que 
estão fora dos tribunais de contas e não 
querem reconhecer as transformações 
ocorridas nas últimas duas décadas e 
optam pela pior e mais grave censura, 
que é o silêncio nos meios de comunica-

José Gomes Graciosa*

Passando por profundas transforma-
ções nas últimas décadas, os tribunais 
de contas estaduais e municipais so-
frem de uma paradoxal esquizofrenia 
comum a outras tantos setores do Es-
tado brasileiro. Trata-se do contraste 
da intensidade e quantidade dessas 
mudanças com a ignorância em relação 
a elas por parte de várias áreas da so-
ciedade, principalmente os diretamente 
vinculados à produção da opinião públi-
ca. 
Depois de 1988, o fortalecimento dos 
tribunais de contas passou por fases 
radicais de modernização e novos me-
canismos de controle, mas muita gente 
desconhece e ainda enxerga as cortes 
de contas como as tradicionais “caixas 
pretas” da administração pública. 
Só para citar alguns exemplos, temos 
o Programa de Modernização do Con-
trole Externo de Estados, Municípios e 
Distrito Federal (Promoex), fi nanciado 
por organismo internacional, os novos 
mecanismos de fi scalização do cumpri-
mento da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, a capacitação da nossa burocracia 
técnica de caráter weberiano e diversas 
realizações de relacionamento interins-
titucional. Muita gente ainda não sabe, 
por exemplo, que os tribunais de contas 
não fi scalizam somente o cumprimento 
da lei, mas sim também se os atos dos 
gestores são legítimos e atendem ou 
não às demandas da sociedade.
É nesse contexto que criamos a TCE No-
tícia em 2002 quando fui presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro. Mais do que uma ferramenta 
de mera divulgação, ao lado das novas 
tecnologias da informação, trata-se de 
um instrumento político – no sentido 

ção. Ou a crítica arrevesada, sem funda-
mento, atendendo a interesses dos que 
querem enfraquecer esses organismos 
de fi scalização.   
Se a informação em papel vai acabar ou 
não, isso é outra história. A questão é 
que, mesmo com a internet, nossa re-
vista cumpriu seu objetivo, completan-
do agora 10 anos. Durante cinco anos, 
teve uma periodicidade mensal. Depois 
tornou-se quadrimestral. Não se sabe 
ainda a repercussão das mudanças 
provocadas pelas novas tecnologias, 
no longo prazo, mas a leitura em papel 
parece permanecer ao lado da leitura 
digital. Independente do meio físico, a 
questão principal é a predisposição polí-
tica de assumir o ato de comunicar. Isso 
tem a ver com uma postura transforma-
dora da realidade.
Ironicamente, não à toa também os sin-
tomas da esquizofrenia possam estar 
relacionados à indisfarçada antipatia 
de alguns setores que sempre criticam 
iniciativas do poder público quando 
da criação de meios de comunicação 
institucionais, tais como emissoras de 
televisão e rádio estatais, publicações 
mensais de governos etc. Ora, a mídia 
privada tem total liberdade para infor-
mar e escolher o que informar. Inclusi-
ve de fazer silêncio às ações do poder 
público. Este, por sua vez, tem não só a 
liberdade de possuir sua mídia própria, 
mas também o dever de passar ao ci-
dadão as informações que os meios de 
comunicação privados não fornecem. 

Dez anos de 
TCE Notícia: 

comunicar é um
ato político

* Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro
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Parecer 
prévio 

orienta o 
julgamento 
das Contas 
de Governo 

pela Alerj 
e câmaras 

municipais

O Parecer Prévio é a análise técnica pela qual o TCE-RJ se 
manifesta a favor ou contra a aprovação das Contas de Gover-
no, prestadas anualmente pelo governador e pelos prefeitos, 
subsidiando o julgamento da Assembleia Legislativa (Alerj) e 
das câmaras municipais.

Ao apreciar as Contas Anuais de Governo do estado e dos 91 
municípios jurisdicionados, o TCE-RJ verifi ca a gestão política do 
Chefe do Poder Executivo, com foco principal no atendimento 
aos limites, constitucionais e legais, de gastos em áreas como 
educação, saúde, meio ambiente e despesas com pessoal.
 
As Contas do Governo do Estado devem ser apresentadas ao 
TCE-RJ dentro de 60 dias após a abertura da Sessão Legislativa. 
O prazo para encaminhamento das Contas acompanhadas do 
Parecer Prévio à Alerj é de 60 dias a contar do seu recebimento. 

As decisões sobre as contas podem ser conferidas no site (www.
tce.rj.gov.br, na seção “Prestando contas à Sociedade” – Contas 
da Gestão Pública: Contas do Estado do Rio de Janeiro e Contas 
dos Municípios.
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