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Editorial
Esta edição da TCE Notícia refl ete os primeiros resul-
tados do nosso plano estratégico para 2011 e 2012, 
no sentido de aproximar o TCE-RJ dos jurisdicionados 
e da sociedade fl uminense. Para começar, promove-
mos um debate sobre o Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas (RDC), com a ilustre participação 
do presidente do Tribunal de Contas da União, minis-
tro Benjamin Zymler, e do jornalista Merval Pereira.

Tema da máxima importância para o nosso Estado, 
praticamente às vésperas da Copa do Mundo e com 
os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos também já ba-
tendo à nossa porta, o RDC representa um avanço 
para a gestão pública, no sentido de proporcionar 
meios mais ágeis de tornar realidade os projetos tão 
necessários à realização desses grandes eventos 
esportivos que farão do Rio de Janeiro o centro das 
atenções em todo o mundo. No entanto, justamen-
te por ser uma lei recém-nascida, provoca algumas 
estranhezas e suscita dúvidas sobre sua aplicação. 

Merece destaque ainda o II Encontro Técnico de 
Educação Corporativa dos Tribunais de Contas (Edu-
corp), que reuniu em nossa sede, entre os dias 10 e 
12 de agosto, servidores e responsáveis pelas unida-
des de educação corporativa de 31 dos 34 tribunais 
de contas do país e escolas de governo. 

O encontro, promovido por nossa Escola de Contas 
e Gestão (ECG), com o apoio do Instituto Rui Barbo-
sa, integra o calendário do Promoex (Programa de 
Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros, ligado ao Ministério 
do Planejamento com recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento) e serviu para confi rmar 
nossa missão de órgão orientador das boas práticas 
da gestão pública. 

Em plenário, aprovamos preliminarmente relatório so-
bre o uso das verbas de emergência na Região Serra-
na, a partir da tragédia das chuvas de janeiro. Conti-
nuamos fi scalizando os sete municípios atingidos.

Para manter em pauta nosso Tema de Maior Signifi -
cância em 2011, entrevistamos a Doutora em Saúde 
Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, Ligia Bahia, 
uma das juradas do Prêmio Ministro Gama Filho, pro-
movido por nossa Escola para premiar os melhores 
trabalhos em gestão na área de Saúde. 

Ótima leitura a todos.

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do TCE-RJ

3 ENTREVISTA: LIGIA BAHIA
Doutora em Saúde Pública
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Em outubro, a Escola de Contas e Gestão premiará os vencedores do Prêmio 
Ministro Gama Filho 2011, que tratou de Gestão em Saúde Pública. São eles: 
a médica Jaira Calil Siqueira (1º lugar), com o trabalho Desafi os para a 
Implantação da Regionalização da Assistência à Saúde no Norte Fluminense; 
a enfermeira Renata Odete de Azevedo Souza (2º), com Análise da Gestão e 
Organização da Atenção Básica em Saúde do Município de Três Rios; e 
o servidor do TCU Dagomar Henriques Lima (3º), com Regulação de Acesso 
ao Serviço de Internação em UTI no Distrito Federal. Os premiados receberão, 
respectivamente, R$ 8 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil.

Pela primeira vez, o prêmio aceitou monografi as de pessoas residentes 
em todo o país e com graduação superior em qualquer área. Na avaliação 
preliminar, onze monografi as, relatando experiências de diferentes cidades 
do Estado do Rio de Janeiro, de outros estados e do Distrito Federal, foram 
consideradas aptas e encaminhadas à comissão julgadora.

Integraram a comissão três especialistas na área de saúde, sem qualquer 
vínculo com o TCE-RJ: Ligia Bahia, doutora em Saúde Pública pela Fundação 
Oswaldo Cruz (veja entrevista à página 3); Sônia Fleury, pesquisadora titular 
aposentada da Fiocruz e ex-presidente do Centro de Estudos Brasileiros em 
Saúde; e José Carvalho de Noronha, doutor em Saúde Coletiva pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro e médico do Instituto de 
Comunicação e Informação Científi ca e Tecnológica em Saúde da Fiocruz.

Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

A Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ recebe 
até 17 de outubro inscrições de trabalhos para 
o Prêmio Melhores Práticas 2011. Com o tema 
Práticas de Gestão em Saúde Pública, o prêmio tem 
como público-alvo órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual e municipal, no Es-
tado do Rio de Janeiro. 

É permitida a inscrição de cinco trabalhos, no 
máximo, por responsável das práticas de gestão 
relatadas. Uma comissão julgadora selecionará 
dez relatos, que serão objeto de verifi cação in 
loco por uma equipe técnica multidisciplinar, de-
signada pela Comissão de Estudos e Pesquisas 

da escola. O resultado será divulgado em fevereiro 
de 2012. As instituições classifi cadas receberão certifi cados e os dez melhores 
trabalhos serão publicados pela ECG.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente na Escola de Contas e Ges-
tão ou enviar o material por sedex (Avenida Jansen de Melo, 3 – Centro – Nite-
rói/RJ – CEP 24030-220). O edital do prêmio está disponível no site www.ecg.
tce.rj.gov.br

Inscrições abertas para o Prêmio 
Melhores Práticas 2011

Prêmio Ministro Gama Filho 
divulga vencedores
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“Privilégios e injustiças 
são os maiores 
problemas da 

saúde no país”
LIGIA BAHIA

“O maior problema na área de saúde é a preservação de privilégios e 
injustiças no acesso e uso de serviços”, afi rma a professora adjunta 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ligia Bahia, em entrevista à 
TCE Notícia. Doutora em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, 
ela cita como sua principal preocupação “a dissonância entre o direi-
to formal e sua efetivação”.

A especialista diz que o Rio de Janeiro é o estado que concentra a 
maior rede pública do país, mas não é o que melhor implementou 
esforços para coordená-la. No entanto, destaca que a expressiva par-
ticipação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional e os recursos futu-
ros da Copa do Mundo e do pré-sal são “condições extremamente 
favoráveis para organizar sistemas locais de saúde abrangentes e de 
qualidade” no estado.

Na opinião de Ligia, o TCE-RJ marcou uma posição pioneira ao eleger a 
saúde como Tema de Maior Signifi cância em 2011, mostrando-se sensível 
à preocupação da população brasileira. Com relação à experiência como 
integrante da comissão julgadora do Prêmio Ministro Gama Filho, promo-
vido pela Escola de Contas e Gestão e que tratou da Gestão em Saúde 
Pública, comenta: “À amplitude dos temas somaram-se a profundidade e 
a excelência de parcela considerável dos trabalhos. Aprendi muito.”

en
tre

vis
ta
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TCE Notícia – Como a senhora vê 
a escolha, pelo TCE-RJ, da saúde 
como Tema de Maior Signifi cância 
de 2011?

LIGIA BAHIA - Penso que o TCE-RJ 
se revelou sensível ao tema que 
diversas pesquisas de opinião 
apontam como aquele que mais 
preocupa a população brasileira. 
Com as mudanças demográfi cas 
e epidemiológicas, o Brasil passa 
a conviver com a denominada 
tripla carga de doenças, isto é, a 
soma de problemas decorrentes 
das doenças infectocontagiosas, 
da violência e ainda das doenças 
crônicas, como neoplasias, de-
pendência química e obesidade.  
Tudo isso se refl ete no dia a dia da 
população, que necessita encon-
trar cuidados de saúde bastante 
diversifi cados quanto à natureza, 
intensidade e continuidade das 
ações.  Com o predomínio das 
doenças crônicas e da violência, a 
antiga noção de “recauchutagem” 
de indivíduos em hospitais bem 
equipados tem de ser substituída. 
Alguém que é diabético, hipertenso 
ou apresenta problemas de saúde 
mental necessita de cuidados 
permanentes. Daí a pressão que 
a saúde exerce sobre a elevação 
dos custos assistenciais. Ou esses 
custos são assumidos coletivamen-
te ou se tornam uma ameaça aos 
orçamentos familiares.  
 
TCE Notícia – A gestão em saúde 

pública tem sido alvo não somente 
de um número elevado de audito-
rias pelo Tribunal como também 
de incentivo a estudos e pesquisas 
na área. 

LIGIA - A ampliação das fronteiras 
de atuação do TCE-RJ em direção 
ao acolhimento da temática da 
saúde representa um processo 
extremamente inovador. A inter-
seção de ambas as áreas (contas 
públicas e saúde) ganhou espaços 
institucionais e, portanto, expres-
são concreta. Os desafi os ineren-
tes à necessidade simultânea de 
preservar vidas humanas e garantir 
a qualidade dos gastos de recursos 
públicos implicam a busca de re-
ferenciais teóricos e instrumentos 
de gestão adequados às especi-
fi cidades da saúde e da gestão 
fi nanceira. Ao estimular a produção 
acadêmica sobre o tema saúde, o 
TCE-RJ marca uma posição pioneira 
no cenário nacional. 

TCE Notícia – Como foi a experiên-
cia de integrar a comissão julgado-
ra do Prêmio Ministro Gama Filho?

LIGIA - O Prêmio Gama Filho foi um 
estímulo à produção acadêmica 
sobre o tema Gestão em Saúde Pú-
blica. A diversidade geográfi ca e de 
inserção institucional dos autores 
dos trabalhos evidenciou o alcance 
e acerto da escolha do TCE-RJ. As 
monografi as examinadas pela ban-
ca foram elaboradas por autores 

situados em distintos cenários do 
sistema de saúde. À amplitude dos 
temas somaram-se a profundidade 
e a excelência de parcela conside-
rável dos trabalhos. Aprendi muito! 
 
TCE Notícia - O que a preocupa 
mais na saúde pública no Brasil e, 
em particular, no Estado do Rio? 
E o que mais avançou na última 
década?

LIGIA - O que mais preocupa é a 
dissonância entre o direito formal e 
sua efetivação. O maior problema 
na área de saúde é a preserva-
ção de privilégios e injustiças no 
acesso e uso de serviços, incom-
patíveis com o texto constitucional. 
Apesar dessa assimetria entre o 
mundo normativo e o prático, a 
formalização do direito à saúde é 
um dos mais importantes avanços 
em termos de políticas sociais no 
Brasil. Hoje a população tem uma 
“consciência sanitária” bastante 
amadurecida. Assim, o que mais 
avançou na última década é a 
consciência do direito, incluindo 
o de controlar os gastos públicos 
com saúde. O Rio de Janeiro é 
o estado que concentra a maior 
rede pública do país, mas não é o 
que melhor implementou esforços 
para coordená-la e modernizá-la. 
Assim, vivenciamos um paradoxo: 
contamos com uma ampla oferta 
de serviços públicos de saúde, mas 
que não está adequada para aten-
der nossas demandas e necessida-
des.  No entanto, tivemos muitos 
avanços, entre os quais ampliação 
da produção científi ca da área da 
saúde no Rio de Janeiro, maior 
aproximação das instituições de 
ensino e pesquisa com a rede do 
SUS e, ainda, expansão da capaci-
dade instalada para produção de 
fármacos. 

en
tre

vis
ta “A ampliação das fronteiras de 

atuação do TCE-RJ em direção ao 
acolhimento da temática da 
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extremamente inovador”
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 TCE Notícia - A senhora apontaria 
outro estado da Federação como 
exemplo a ser seguido pelo Estado 
do Rio?

LIGIA - O Rio de Janeiro apresenta 
inúmeras especifi cidades, desde o 
tamanho e a diversidade da rede 
pública, passando pela fusão dos 
antigos estados da Guanabara e 
Rio de Janeiro até a geografi a que 
favorece a transmissão da dengue 
e a alteração da dinâmica de sua 
Região Metropolitana em decor-
rência dos recursos do petróleo. 
Não há outra unidade federada 
com essas características. A área 

muito superiores aos de saúde. 
Sem garantirmos o direito universal 
à saúde, as promessas de nos tor-
narmos um país de primeiro mundo 
não se cumprirão. 
 
TCE Notícia – Há anos  a popula-
ção se queixa que a Saúde recebe 
verbas volumosas e que a situação 
quase não muda. O que deve ser 
feito, em termos de gestão, para a 
situação melhorar? 

LIGIA - Devem ser adotadas me-
didas muito concretas a começar 
pela redução drástica do número 
de cargos técnicos indicados se-
gundo critérios político-partidários. 
É urgente profi ssionalizar a gestão 
de recursos destinados à saúde, 
bem como introduzir sistemas 
de informação que permitam o 
controle dos gastos.  Medidas 
para punir o desvio de recursos, e 
especialmente garantir a devolução 
de apropriação indevida, também 
deveriam ser propostas e testadas.  
A impunidade e a irreversibilidade 
do enriquecimento com a corrup-
ção nos órgãos públicos conecta-
dos com as instâncias de represen-
tação política impedem a gestão 
adequada dos recursos destinados 
à saúde.

territorial relativamente pequena, 
a expressiva participação do esta-
do no PIB nacional, bem como a 
disponibilidade futura de recursos 
da Copa do Mundo, dos Jogos 
Olímpicos e do pré-sal, são con-
dições extremamente favoráveis 
para organizar sistemas locais de 
saúde abrangentes e de qualida-
de.  Tais atributos são bastante 
singulares. 

TCE Notícia – O SUS surgiu como 
a solução para a saúde pública 
no Brasil, mas os problemas 
persistem. O que fazer para o SUS 
deslanchar?

LIGIA - Deveríamos implantar o 
“SUS para valer”. Na realidade, o 
SUS nunca foi completamente efe-
tivado. O orçamento da Seguridade 
Social, que seria imprescindível 
para a universalização da atenção 
à saúde, não foi operacionalizado. 
Com isso, o SUS tornou-se uma 
política subfi nanciada. Há 23 anos 
lutamos para que o direito à saúde, 
enunciado pela Constituição de 
1988, adquira expressão orçamen-
tária. O Brasil gasta menos com 
saúde do que vários países da 
América do Sul. Nossos indicadores 
de desempenho econômico são 

en
tre

vis
ta“É urgente

profi ssionalizar a 
gestão de recursos 

destinados à 
saúde, bem como

 introduzir sistemas 
de informação que 

permitam o controle 
dos gastos”



TCE NOTÍCIA     JULHO A SETEMBRO / 20116

TRAGÉDIA NA REGIÃO SERRANA

Tribunal encontra indícios de
 irregularidades no uso das verbas

6

Na sessão plenária de 9 de agosto, 
o Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro (TCE-RJ) decidiu por 
unanimidade que os sete municí-
pios da Região Serrana, nos quais 
foi decretado estado de calamida-
de pública durante os temporais de 
janeiro – Areal, Bom Jardim, Nova 
Friburgo, Petrópolis, São José do 
Vale do Rio Preto, Teresópolis e Su-
midouro –, têm de informar como 
aplicaram as verbas destinadas às 
obras de recuperação. De acordo 
com relatório preliminar, há claros 
indícios de irregularidades e impro-
priedades no uso dos recursos.

Os auditores do TCE-RJ não encon-
traram documentos ou contratos 
que comprovem a utilização de cer-
ca de R$ 77 milhões repassados aos 
municípios. O repasse incluiu verbas 
federais (R$ 200 milhões), estadu-
ais (R$ 230 milhões) e municipais 
(R$ 14 milhões), além de doações 
de particulares (R$ 7 milhões).

Apurou-se que o total dos danos so-
fridos pelos municípios, excluindo o 
de Nova Friburgo, que ainda não ha-
via encaminhado valores, foi de R$ 
614,627 milhões, assim distribuí-
dos: Areal (R$ 44,7 milhões), Bom 
Jardim (R$ 54,4 milhões), Petrópo-
lis (R$ 4,6 milhões), São José do 
Vale do Rio Preto (R$ 23,2 milhões), 
Sumidouro (R$ 27,4 milhões) e Te-
resópolis (R$ 460,2 milhões). No 

caso de Nova Friburgo, os adminis-
tradores precisam explicar por que 
não atenderam os técnicos do TCE 
nem encaminharam as informações 
pedidas.

O voto preliminar, aprovado pelo ple-
nário, foi relatado pelo conselheiro 
José Gomes Graciosa, com base 
nos primeiros levantamentos dos 
técnicos do Tribunal. Segundo Gra-
ciosa, “entre as diversas irregulari-
dades mencionadas estão a fraude 
na utilização do dinheiro público, 
obras inacabadas, a malversação 
de verbas, a utilização inadequa-
da de suprimentos, a celebração 
de contratos verbais, de contratos 
sem licitação acima dos valores de 
mercado e sem a formalização de 
atos de dispensa de licitação, com 
empresas que realizariam ações 
emergenciais após a tragédia, além 
da falta de controle na execução 
contratual”.

Os municípios têm prazo para de-
fesa e envio de novos documentos, 
enquanto a inspeção na Região Ser-
rana prossegue. Novos relatórios 
serão elaborados e apreciados em 
plenário. No entanto, este primeiro 
voto aprovado já prevê que outras 
instituições de controle, como o Mi-
nistério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, o Ministério Público Federal 
e o Tribunal de Contas da União, se-
jam informadas da situação.

Comissão do TCE
orientou gestores sobre 
como agir corretamente

O presidente do TCE, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, afi r-
mou, na sessão plenária, que 
as irregularidades detectadas 
pelos auditores são ainda mais 
graves porque, já no primeiro 
momento da tragédia, o Tribu-
nal enviou à região uma comis-
são especial para explicar aos 
gestores fi nanceiros dos mu-
nicípios como agir, dentro da 
lei, em casos de calamidade 
pública.

Integrada por nove técnicos, 
incluindo três professores da 
Escola de Contas e Gestão, a 
comissão percorreu as áreas 
atingidas, capacitando 243 
servidores das prefeituras 
sobre temas como compras, 
obras, aluguel social e contra-
tação de pessoal em situação 
de emergência. 
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Integrantes do MPRJ recebem aulas 
            sobre atuação do TCE-RJ

Na aula inaugural da segunda turma, ministrada no dia 8 de agosto, o pre-
sidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, ressaltou que o curso 
atende a dois objetivos traçados pela atual gestão: fortalecer o trabalho da 
Escola de Contas e Gestão e aproximar o Tribunal de seus jurisdicionados 
e instituições parceiras.   
“Nessas aulas, é apresentado o trabalho do TCE em matéria de fi scalização. 
Isso é importante porque tanto o Tribunal quanto o Ministério Público têm a 
tarefa de fi scalizar o bom uso do dinheiro público”, afi rmou Jonas Lopes.

A Escola de Contas e 
Gestão (ECG) 

organizou este ano 
um curso exclusivo 
para integrantes do 

Ministério Público 
do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), com 

aulas sobre o controle 
externo exercido pelo 

TCE-RJ. Em duas 
edições do curso, 

cerca de 80 pessoas, 
entre procuradores, 

promotores e 
servidores do MPRJ, 

receberam 
informações sobre o

funcionamento 
do Tribunal.

Presente à cerimônia, o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janei-
ro, Cláudio Soares Lopes, afi rmou que o MPRJ precisa conhecer as minúcias 
das funções do TCE. “Gostaria de agradecer a disponibilidade do Tribunal. A 
integração entre as duas instituições é fundamental para que possamos fazer 
uma investigação melhor na defesa do patrimônio público”, acrescentou. 

Matriculada no curso, a assessora jurídica Manuela Paz demonstrou pre-
ferência por conhecer mais sobre processos que envolvem licitações e 
contratos, analisados pelo TCE: “Quanto mais rápida for a atuação dessas 
instituições, maior será a participação da sociedade”.  

Cooperação institucional

Em 25 de janeiro, foi assinado um Convênio de Cooperação Institucional entre 
a ECG, a Fundação Escola do Ministério Público e outras 11 escolas de Governo 
(entre elas, a Escola da Magistratura, a Escola Superior de Guerra e a Escola 
da Defensoria Pública), sediadas no Rio de Janeiro. O objetivo é aproximar as 
instituições para fomentar a troca de experiências e o trabalho cooperativo.  

Em maio e junho, a ECG ministrou o primeiro curso para os integrantes do 
MPRJ e é provável que outras turmas sejam abertas até dezembro. O Minis-
tério Público planeja retribuir a iniciativa com um curso sobre sua atuação 
para servidores do Tribunal.

Também prestigiaram a aula inaugural da segunda turma oferecida pela 
Escola de Contas e Gestão o procurador de Justiça Vinícius Leal Cavalleiro, 
coordenador do 6º Centro de Apoio Operacional (CAOp) das Promotorias de 
Tutela Coletiva; e a diretora-geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth.

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior (à esq.); o procura-
dor-geral de Justiça do estado, Claudio Soares Lopes; e a diretora-geral da 
ECG, Paula Alexandra Nazareth.
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CAPA

Debate sobre 
Regime Diferenciado 
lota auditório 
do Tribunal
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O Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro 

promoveu, no dia 5 de 
setembro, a palestra- 

debate Regime Diferen-
ciado de Contratações 

Públicas (RDC) – a 
organização da Copa do 

Mundo e dos Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos 

no Rio de Janeiro. O 
presidente do Tribunal de 

Contas da União (TCU),
ministro Benjamin 

Zymler, fez uma 
exposição sobre a Lei 

12.462/2011, enquanto 
o jornalista Merval 

Pereira comentou e 
criticou vários artigos. O 

encontro foi no Auditó-
rio Humberto Braga, no 

prédio anexo do TCE, que 
recebeu mais de 

280 pessoas.

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, destacou a im-
portância do RDC para a Administra-
ção Pública.  

“O Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas, recentemente 
aprovado pelo Congresso Nacional, 
representa um avanço para a ges-
tão pública no sentido de propiciar 
meios mais ágeis de tornar reali-
dade projetos tão necessários à 
realização dos grandes eventos es-
portivos que farão do Rio de Janei-
ro o centro das atenções em todo o 
mundo. No entanto, justamente por 
ser uma lei recém-nascida, provoca 
algumas estranhezas e suscita dúvi-
das sobre sua aplicação”, ressaltou. 

Jonas Lopes teve a ideia de promo-
ver o debate ao presidir a mesa do 
VII Fórum Brasileiro da Administra-
ção Pública, realizado no Rio, nos 
dias 11 e 12 de agosto, e constatar 
a necessidade de se discutir mais o 
assunto.

RDC reúne práticas bem-sucedidas

Ao abrir sua palestra, o ministro 
Benjamin Zymler deixou claro que 
emitiria opiniões como cidadão e 
especialista, e não como presidente 
do TCU. Destacou que a Lei 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, que criou o 

Regime Diferenciado, ainda não ha-
via sido aplicada e que, como toda 
lei, tem aspectos positivos e negati-
vos, além de ser um processo contí-
nuo de experimentação. 

O presidente do TCU disse que, em 
sua opinião, se bem aplicado,  o 
novo dispositivo legal poderá produ-
zir resultados interessantes. Zymler 
afi rmou ter fi cado perplexo com as 
críticas e a intensidade da retórica 
utilizada contra o regime diferencia-
do de licitações, que foi criado por 
medida provisória. 

“Para os críticos, parecia algo ex-

Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior
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tremamente casuístico, elaborado 
pelo governo para permitir que as 
contratações para a Copa do Mun-
do e as Olimpíadas pudessem ser 
feitas de forma rápida, apressada 
e sem controle. Com todo respeito, 
essa não é a característica desse 

regime diferenciado. Ele é, ao con-
trário, excelente no seu maior per-
centual.”

O ministro (foto) destacou que há 
inovações interessantes, basica-
mente de dois tipos.

“Primeiro, boas ideias já experi-
mentadas e que agora são con-
cretizadas. Muita coisa colocada 
nesse regime nada mais é do que 
a sedimentação de práticas bem-
-sucedidas, principalmente na apli-
cação da lei do pregão. E, segundo, 
outras normas, criadas pelo legis-
lador e que muito provavelmente 
podem vir a ser boas ideias, con-
cretizadas ou não, dependendo da 
aplicação da lei”.
 

A palestra foi dividida nos seguintes 
tópicos: considerações iniciais; apli-
cabilidade do regime diferenciado; 
diretrizes aplicáveis; fases do regi-
me diferenciado; contratos; obras 
ou serviços de engenharia; procedi-
mentos auxiliares.

Quanto à determinação de que o 
orçamento efetuado pela Adminis-
tração para a estipulação do limite 
a ser aceito somente seja divulgado 
após o encerramento da licitação, 
Zymler afi rmou: 

“Busca-se, assim, evitar que as pro-
postas gravitem em torno do orça-
mento fi xado pela Administração, 
ampliando-se a competitividade do 
certame”.

Fonte: Elaborado pela equipe da Coordenadoria de Exame de Editais do TCE-RJ.
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CAPA

Depoimentos

“Achei a palestra bem ilustrativa. 
Como contador, tenho receio de 
alguns pontos serem considerados 
inconstitucionais porque a lei não é 
geral – atinge alguns participantes. 
Um município do Estado de Rondô-
nia, por exemplo, não pode utilizar a 
ferramenta.”
Francisco Iglesias, contador-geral 
do RJ

“O debate foi importante para 
esclarecer a visão equivocada a 
respeito do RDC. Ainda há pontos 
para serem esclarecidos e muitas 
dúvidas surgirão na aplicação da 
lei, mas esse debate inicial ajuda 

Falhas na comunicação

O jornalista Merval Pereira afi rmou 
que, a seu ver, o governo falhara 
na comunicação. “O governo alega 
que, desde 2009, tinha o projeto 
desse regime no Congresso, e que 
não conseguiu aprová-lo. O fato de 
o RDC só ter sido apresentado ago-
ra e ter sido aprovado rapidamente, 
apesar de toda a polêmica, mostra 
que o governo, se fosse previdente 
e tivesse se organizado para mon-
tar a Copa do Mundo de maneira 
efi ciente, deveria ter feito isso três 
anos atrás”, enfatizou.

Merval também questionou a exis-
tência de “dois regimes de licitação” 
atualmente no país e a necessidade 
de capacitação dos técnicos para 
avaliarem a aplicação da nova lei:

“Os especialistas consideram que, 
cada vez que uma lei muda, é preci-
so montar toda uma estrutura nova 
para acompanhá-la. Mesmo que a 
RDC seja um desdobramento da Lei 
8.666 (Lei das Licitações e Contra-
tos da Administração Pública), será 
necessária uma adaptação do cor-
po técnico, um treinamento diferen-
ciado para acompanhar a novidade 
com efi ciência.”
 
Integraram a mesa de abertura da 
palestra-debate, além de Jonas 
Lopes, Benjamin Zymler e Merval 
Pereira, o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), deputado Paulo 
Melo; e o presidente do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ), Thiers Montebello. 
Também estiveram no auditório 
os conselheiros do TCE-RJ José 
Gomes Graciosa e Julio Rabello; o 
procurador-geral do TCE-RJ, Ser-
gio Cavalieri; o secretário estadual 
de Planejamento e Gestão, Sergio 
Ruy Barbosa; o subsecretário es-
tadual de Obras, Hudson Braga; e 
o contador-geral do Estado do Rio 

de Janeiro, Francisco Iglesias, entre 
outros representantes de órgãos de 
controle da gestão pública e da so-
ciedade civil.

numa primeira interpretação.”
Osvaldo Perrout, secretário-geral 
de Controle Externo do TCU (unida-
de Rio de Janeiro)

“O ministro Benjamin Zymler foi 
perfeito em sua interpretação. Te-
nho certeza de que o Regime Dife-
renciado de Contratações, se bem 
executado, permitirá celeridade e 
economicidade nos processos lici-
tatórios.”
Paulo Melo, presidente da Alerj

“O RDC é um elemento moderniza-
dor que pode nos encaminhar para 
novas estruturas nas licitações. 
Mas nós, arquitetos, pedimos mais 
atenção aos projetos básicos e exe-
cutivos, pois eles garantem preci-
são nos preços.” 
Demetre Anatassakis, ex-presiden-
te nacional do Instituto dos Arquite-
tos do Brasil (IAB)

Ação de inconstitucionalidade no STF

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou, no dia 9 
de setembro, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) contra a Lei 12.462/2011.

Segundo o site do STF, na ADI 4655, Gurgel questiona, por exemplo, 
os dispositivos que conferem à Administração o dever de adoção 
preferencial do regime de “contratação integrada” e “empreitada in-
tegral” de obras e serviços de engenharia, o que implica uma única 
licitação para projeto básico, projeto executivo e execução de obras 
e serviços. Nessa modalidade de contratação, não é preciso defi nir 
previamente o objeto das obras e serviços. Segundo Gurgel, “a  de-
fi nição prévia do objeto (da obra ou serviço) é um imperativo decor-
rente do princípio da isonomia dos concorrentes, pois é a partir dele 
que as  diversas propostas podem ser objetivamente comparadas.” 
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Troca de experiências, integração, intercâmbio e fortalecimento 
das relações institucionais – estes foram os principais ganhos pro-
porcionados pelo II Encontro Técnico de Educação Corporativa dos 
Tribunais de Contas (Educorp), que teve como tema “A educação 
corporativa no contexto externo: desafi os e perspectivas”. Sediado 
pelo TCE-RJ e organizado pela Escola de Contas e Gestão (ECG), 
o evento reuniu, de 10 a 12 de agosto, servidores e responsáveis 
pelas unidades de educação corporativa de 31 dos 34 tribunais 
de contas no país, além de representantes de diversas escolas de 
Governo.

TCE-RJ sedia
 encontro e se reintegra 

ao Sistema de Contas do país

Na solenidade de abertura, que reuniu cerca de 300 
pessoas no Auditório Humberto Braga, o presiden-
te do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, fez 
questão de saudar os parceiros que possibilitaram 
e apoiaram a realização do encontro no Rio de Ja-
neiro: 

“Gostaria de deixar registrado o profundo agradeci-
mento do TCE à Atricon (Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas), ao IRB (Instituto Rui Barbosa) e 
ao Promoex (Programa de Modernização do Sistema de 
Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros), 

por termos a honra e a possibilidade de sediar este en-
contro no nosso Tribunal, que andava afastado dessas 
importantes atividades e desses tão importantes orga-
nismos representativos.” 

Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro (TCMRJ) e vice-presidente da Atricon, o con-
selheiro Thiers Montebello ressaltou a evolução ocorri-
da nos TCs em decorrência do Promoex e parabenizou 
o TCE-RJ. “Meu regozijo maior é ver este Tribunal voltar 
a se abrir para o Brasil e mostrar que não esqueceu a 
sua história”, afi rmou. 
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Educorp está no 
calendário do Promoex

O Educorp, realizado com o apoio do Instituto Rui Bar-
bosa (IRB), está inserido no calendário anual do Pro-
moex e é coordenado pelo Grupo Temático de Educa-
ção Corporativa (GEC). A diretora nacional do Promoex, 
Heloisa Garcia Pinto, destacou que a entrada do TCE-
-RJ no circuito do programa aconteceu “em grande es-
tilo” e enalteceu o profi ssionalismo da equipe da ECG. 

Vice-presidente do IRB, o conselheiro do TCE-BA Ma-
noel Figueiredo Castro classifi cou de “fundamental 
importância” a ação do Promoex no processo de mo-
dernização e integração dos Tribunais de Contas. Por 
sua vez, o conselheiro Luiz Sérgio Gadelha Vieira, do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ce-
ará e coordenador da Atricon/IRB junto ao Promoex, 
exaltou as ações dos grupos temáticos do programa. 
“É um trabalho que até nos surpreende, pois se baseia 
no voluntarismo dos servidores.”

Chefe da Divisão de Modernização do 
Estado do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Carlos Santiso, 
destacou que, por intermédio do Pro-
moex, o banco apoia o fortalecimento 
institucional de controle externo no 
Brasil. “Para nós, essa é uma área de 
trabalho muito importante. As escolas

de contas do Brasil são um modelo muito interessante 
e que podem servir de exemplo para outros países.”

Integraram a mesa de abertura do II Educorp o presi-
dente Jonas Lopes e os conselheiros do TCE-RJ José 
Gomes Graciosa e Julio Lambertson Rabello; a direto-
ra-geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth; a diretora-
-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (Emerj), desembargadora Leila Maria Mariano; 
o presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, que repre-
sentou o presidente da Atricon, conselheiro Salomão 
Ribas Junior; os conselheiros Luiz Sérgio Gadelha Viei-
ra e Manoel Figueiredo Castro, que representou o pre-
sidente do TC-TO e do IRB, Severiano José Costandrade 
de Aguiar; Carlos Santiso; Heloisa Garcia Pinto; Fran-
cisco Javier Urra, especialista setorial pelo Promoex no 
Brasil, do BID.

Na abertura do II Educorp, o presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, ressaltou a importância das 
parcerias institucionais
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Programação incluiu palestras, 
ofi cina e painel de experiências
Ao longo dos três dias do II Educorp, os representan-
tes dos 31 TCs e das escolas de Governo participaram 
de palestras, ofi cina temática e painel de experiências, 
nas sedes do TCE-RJ, no Centro do Rio, e da Escola de 
Contas e Gestão, em Niterói.

O tema “A Educação Corporativa e as Escolas de Go-
verno” abriu o encontro, com a apresentação de três 
palestras: “Educação Corporativa e Geração de Conhe-
cimento”, ministrada pela professora Sylvia Vergara, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ); “O Papel das Esco-
las de Magistratura na formação e no aperfeiçoamento 
dos Magistrados”, pela desembargadora Leila Maria 
Mariano, diretora-geral da Emerj; e “O Papel das Esco-
las de Governo na Implementação da Política Nacional 
de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP)”, apresentada 
pelo presidente da Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), Paulo Sergio de Carvalho.

À tarde, ainda no primeiro dia, o tema em discussão foi 
“A Educação Corporativa e os Tribunais de Contas, com 
mais três palestras: “Educação Corporativa: em busca 
da efetividade social e relevância do humano”, pela 
professora Valderez Fraga, da FGV/RJ; “A Educação Cor-
porativa no Tribunal de Contas da União”, por Adriano 
Ferreira Amorim, diretor do Instituto Serzedello Corrêa/
TCU; e “A Experiência do Grupo de Educação Corporati-
va – GEC/Promoex”, por Williams Brandão, do TCE-PE, 
coordenador do GEC/Promoex.

A ECG sediou a programação do segundo dia, que in-
cluiu a realização da ofi cina “A importância da Avalia-
ção Institucional nas Unidades de Educação Corporati-
va dos Tribunais de Contas”.
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O trabalho contou com a presença da professora The-
reza Penna Firme, da UFRJ e do Cesgranrio, que co-
ordenou a ofi cina e abordou o tema “Construção do 
Instrumento da Avaliação”. “A proposta foi produzir um 
instrumento que permita fazer uma radiografi a da situ-
ação de cada uma das unidades de educação corpora-
tiva”, explicou a coordenadora de Estudos e Pesquisas 
da ECG, Rosa Maria Chaise.

No último dia do Educorp, houve a apresentação de seis 
trabalhos inscritos no painel de experiências dos Tribu-
nais de Contas. A comissão avaliadora da ECG, formada 
pela diretora-geral Paula Alexandra Nazareth, pela coor-
denadora Rosa Maria Chaise e pela assessora pedagó-
gica Sandra Cordeiro de Melo, classifi cou em primeiro e 
em segundo lugares os trabalhos “Programa Agente de 
Controle, formando cidadão para o controle social: a ex-
periência do Tribunal de Contas”, do Instituto Plácido Cas-
telo (IPC), do Ceará; e “Programa de Incentivo à Educação 
Superior”, do Centro de Treinamento e Estudos Interdisci-
plinares para o Controle Externo (Ceice), da Bahia. 

“Avaliamos os relatos que nos foram encaminhados 
com base nos critérios técnicos anteriormente divulga-
dos, não as experiências em si. Não fi zemos juízo de 
valor, não dizemos que uma é melhor do que a outra”, 
afi rmou Paula Nazareth.

Ao encerrar o II Educorp, o presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes, reiterou a satisfação e o privilégio de sediar o en-
contro e adiantou que pretende participar da próxima 

edição, no Paraná, estado escolhido pelos participan-
tes para sediar o evento em 2012, superando as candi-
daturas dos TCEs de Minas Gerais e Piauí. O II Educorp 
terminou com uma apresentação do Coral do TCE-RJ, 
que interpretou clássicos da MPB. 

• “Programa Agente de Controle, formando cidadão para 
o controle social: a experiência do Tribunal de Contas”, do 
Ceará – apresentado por Maria Hilária Barreto, diretora-
-executiva do Instituto Plácido Castelo, e Pedro Henrique 
Camelo, coordenador do Programa Agente de Controle.
Tem como proposta fortalecer a interação entre o Tribunal 
e a sociedade e incentivar a participação do jovem cidadão 
no controle social. Em sua primeira etapa, promove pales-
tras nas escolas da rede estadual e privada para estudan-
tes do ensino médio. No fi m do primeiro semestre deste 
ano, o número de alunos benefi ciados era de 2.500. Até 
2012, deve chegar a 5 mil.

• “Programa de Incentivo à Educação Superior”, da Bahia 
– exposto pelo diretor do Ceice, José Luiz Galvão Bonfi m.
Seu objetivo é apoiar a elevação do perfi l profi ssional 
dos servidores do Tribunal. A ação consiste na conces-
são anual de dez bolsas de estudo, cinco para cursos 
de pós-graduação lato e stricto sensu (especialização e 
mestrado) e cinco para cursos de graduação. As bolsas 

equivalem a 70% do valor das mensalidades e são re-
novadas semestralmente, de acordo com diversos cri-
térios de avaliação. 

Os outros trabalhos apresentados no painel foram: 
“Múltiplos Olhares”, da Escola Superior de Gestão e 
Controle Francisco Jurema, do TCE-RS; “Programa o 
Tribunal com os Jurisdicionados: Encontro Técnico TCE-
-MG e os Municípios”, do TCE-MG; “Programa de Pós-
-graduação lato sensu: curso de especialização em ges-
tão de políticas públicas”, da Escola de Contas Públicas 
do TCESP; e “MBA em Gestão Pública com Ênfase em 
Controle Externo”, da Escola de Contas Conselheiro Al-
cides Dutra de Lima, do TCE-AC.

No encerramento do painel, foi relatada a experiência 
do TCE-RJ: “ A Implantação do Curso de Pós-Gradua-
ção”. A apresentação fi cou a cargo da coordenadora de 
Estudos e Pesquisas, Rosa Maria Chaise e do coorde-
nador acadêmico da ECG, Sérgio Colão.

Painel de experiências: resumo dos trabalhos vencedores

IRB realiza assembleia geral no 
TCE-RJ em outubro

O Instituto Rui Barbosa (IRB) aproveitará a progra-
mação do III Seminário Nacional de Comunicação 
dos Tribunais de Contas, que ocorrerá nos dias 3 
e 4 de outubro, na sede do TCE-RJ, para realizar 
sua assembleia geral. Com a presença de todos 
os presidentes de TCs do país – ou seus repre-
sentantes – serão debatidos assuntos como alte-
rações no estatuto da entidade e a continuidade 
das ações do Promoex, cujo convênio terminará 
em junho de 2012. 

O IRB é responsável pela coordenação das ações 
do programa, auxiliado por 14 Grupos Temáticos. 
“Não podemos jogar fora todo o trabalho de mem-
bros e técnicos em todos esses anos. Também 
não podemos mais imaginar o Controle Externo 
sem a integração promovida pelo Promoex. Temos 
o dever de continuar”, afi rma Severiano Costan-
drade, presidente do IRB.
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Escola Itinerante
 já capacitou 734 servidores

A quinta e última etapa do TCE-Escola Itinerante, Edição 2011, promovido pela 

Escola de Contas e Gestão, começou no dia 27 de setembro, em Volta Redonda, 

com o objetivo de capacitar servidores e agentes políticos de 20 municípios do 

Sul fl uminense. 

Implementado em março, o projeto percorreu anterior-
mente as regiões Metropolitana, Norte-Noroeste, dos 
Lagos e Serrana (etapa ainda em andamento). Até ju-
lho, foram entregues 734 certifi cados a servidores que 
participaram de um ou mais dos sete cursos oferecidos 
sobre diferentes áreas da Administração Pública. 

Segundo o presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
que tem o Escola Itinerante como uma das prioridades 
de sua gestão, “a meta principal do TCE é se aproximar 
da sociedade, fazendo uma integração maior com o Es-
tado do Rio de Janeiro e dando transparência às suas 
ações”.  

“Espero que os formandos do Escola Itinerante possam 

ser multiplicadores, ou seja, transmitam aos colegas 
os ensinamentos do TCE. Quem opera as políticas pú-
blicas são os servidores. Eles é que fazem a máquina 
andar”, afi rmou Jonas Lopes.

O Projeto TCE-Escola Itinerante oferece os seguintes 
cursos: Sistema de Registro de Preços; Licitações e 
Contratos Administrativos; Controle Interno; Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Públi-
co; Prestação de Contas, Tomada de Contas, Tomada 
de Contas Especial; Gestão de Pessoal; Economicidade 
em Licitações e Contratos Administrativos. As aulas são 
ministradas por professores da ECG e em Volta Redon-
da ocorrem até 2 de dezembro, na Universidade Fede-
ral Fluminense – Campus Aterrado.
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ARTIGO

de que o homem africano seria, em seu 
aspecto humano, menos desenvolvido 
que o homem europeu. Nessa insensa-
tez considerava o escravo uma simples 
coisa - não se pode esquecer a forma 
desumana em que viviam, os castigos 
corporais a que eram submetidos e que, 
em muitas das vezes, chegavam a cau-
sar a morte.
   Com o fi m da escravidão, pessoas que 
eram consideradas objeto de direito 
passaram a ser sujeitas de direito, mas 
foram  abandonadas à própria sorte. 
A falta de oportunidade, oriunda da he-
rança de séculos de escravidão, mostra-
-se patente. Tratar de forma igualitária 
a todos sem atentar para os dados ma-
teriais que envolvem a questão não é 
conferir isonomia. As cotas, quer para 
ingresso em universidades públicas ou 
para provimento de cargos públicos é 
medida salutar, resgatando a dívida his-
tórica e social para com o negro.
   Logicamente, melhor seria se não pre-
cisássemos nos valer deste controverso 
sistema, em futuro próximo. Quando 
esta fl agrante  discriminação com os 
afrodescendentes deixar de ocorrer ou, 
pelo menos, se enfraquecer a ponto de 
não ameaçar a igualdade de oportuni-
dades, estas normas que tratam das 
cotas serão claramente inconstitucio-
nais. Trata-se de uma inconstitucionali-
dade progressiva, quando se sabe que 
a norma, um dia, afrontará a Lei Maior, 
ocasião em que várias políticas consti-
tucionais, hoje de natureza programáti-
ca, estarão implementadas.
   Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, erradicar a pobreza e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais, 
bem como promover o bem de todos, 
são objetivos que não podem ser al-
cançados sem a implementação de 
medidas que visem alterar o panorama 
sociojurídico nacional. Esta mudança se 

Aluisio Gama de Souza*

   Assegurar um percentual de vagas 
destinadas às pessoas de cor negra 
(ditos afro-brasileiros) em edital de con-
curso público é tema polêmico que está 
longe de ter uma posição unânime.
   A prima facie poderíamos asseverar 
que o critério é discriminatório, uma vez 
que faz distinção de tratamento entre 
pessoas por conta da raça (se é que se 
pode utilizar este termo em sua correta 
acepção em um Brasil claramente re-
sultante de uma grande e bela miscige-
nação racial).
   Contudo, o princípio isonômico que 
ilumina a nossa Constituição, e logo 
todo o nosso ordenamento jurídico, não 
pode ser visto de forma tão restritiva. 
Se é certo que a nossa Lei Maior con-
dena, explicitamente, qualquer forma 
de discriminação, certo também é que 
busca o desenvolvimento humano e so-
cial, com a implementação de medidas 
e políticas sociais neste sentido. Temos, 
pois, uma Constituição Dirigente, volta-
da para o avanço social, e não simples-
mente uma Carta Política Garantia que 
visa  criar, estruturar e organizar o Po-
der e defender o cidadão do abuso do 
comando estatal.
   A busca da sociedade plena deve se 
nortear por um olhar histórico. Para o 
caso concreto, a história da humanida-
de nos ensina que o desenvolvimento 
humano sempre se utilizou do trabalho 
escravo como força produtiva. Contudo, 
a escravidão na Idade Antiga e a escravi-
dão nas Idades Média e Moderna eram 
diferentes em fundamentos e operacio-
nalização. Enquanto na Antiguidade não 
havia uma raça específi ca a ser escravi-
zada, mas sim a submissão de um povo 
ao outro, por ocasião de derrotas mili-
tares, a escravidão nas Idades Média e 
Moderna era fundamentada em aspec-
tos culturais e antropológicos, embasa-
dos em falsas premissas etnocêntricas 

faz por meio da discriminação positiva, 
ou das ações afi rmativas.
   Esta é a isonomia que se pretende 
buscar. Fazer com que todos os setores 
da sociedade e espaços públicos refl i-
tam a composição de nosso povo, as-
sim como um espelho onde possamos 
reconhecer a nossa verdadeira face. 
Atualmente, tais espaços não refl etem o 
Brasil plural, apenas um segmento dele.
   O exame da constitucionalidade da 
lei que cria a reserva de vagas deve ser 
feito sob o prisma da proporcionalidade 
e razoabilidade. O princípio isonômico 
não proíbe a diferenciação de tratamen-
to, mas sim, aquele pautado em arbitra-
riedade, sem justifi cativa. Analisando-se 
dados concretos, visualiza-se a patente 
discriminação social do negro, afastado 
dos meios e acessos ao conhecimento 
e à capacitação, proveniente de um pro-
cesso histórico que se pretende resga-
tar, plurarizando os espaços públicos.
     Mudaremos o aspecto que, ainda hoje 
é visto do afrodescendente em nossa 
sociedade, a partir da conscientização 
da necessidade do resgate da dívida 
social histórica para com os escraviza-
dos que, além de não termos reparado, 
fazemos questão de esquecer, tal qual 
os personagens da história e da cultu-
ra negra, como João Cândido, o negro 
que liderou de forma genial a Revolta da 
Chibata contra os castigos corporais na 
Marinha de Guerra Brasileira, lembrado 
no canto de Elis Regina:

Reserva de vagas para 
afrodescendentes em 

concurso público

*Vice-presidente do TCE-RJ

Glória, a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história
Não esquecemos jamais
Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais.
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Plenário analisa 
cerca de mil 
processos por sessão
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Você gostaria de assistir a uma sessão plenária do TCE-RJ? É fácil, todo cidadão 
tem esse direito, a única exigência é o uso de traje passeio completo. As sessões 
ocorrem às terças e quintas-feiras, a partir das 11h, na sede do Tribunal. 

São analisados cerca de mil processos por sessão, como prestação de contas dos 
chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do 
próprio TCE, dos prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores e ordenado-
res de despesas dos 91 municípios jurisdicionados, contratos de obras, atos de 
dispensa de licitação, aposentadorias e contratação de pessoal.

No início, é lido o resumo da ata da sessão anterior, onde constam dados como a 
presença dos conselheiros e do representante do Ministério Público Especial junto 
ao TCE, o número de processos relatados, os debates e manifestações, os impedi-
mentos, os votos revisores, declarações de voto, os processos que foram objeto de 
pedido de vista, o resultado da votação e os processos que foram retirados de pauta.

Na sequência, é feito o sorteio eletrônico que determina a distribuição dos proces-
sos entre os conselheiros. São excluídos do sorteio o presidente, conselheiros que 
estejam de férias ou licenciados e o relator da decisão recorrida, se for o caso. Os 
lotes contêm a mesma quantidade de processos, escolhidos de modo aleatório. 
Os números sorteados – de 1 a 6 – seguem a identifi cação dos gabinetes dos seis 
conselheiros, de acordo com o tempo de cada um no Tribunal.

Os processos a serem sorteados são incluídos nos lotes, com exceção dos relati-
vos a editais, recursos e redistribuições (por impedimento ou suspeição), os quais 
são sorteados individualmente. Os lotes são divulgados no site do Tribunal antes 
do sorteio e, posteriormente, com os nomes dos seus relatores.

Na primeira sessão ordinária de cada ano, por meio de sorteio eletrônico, são designa-
dos o relator das contas do Governador, do exercício em curso, bem como os relatórios 
previstos na Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal; e os rela-
tores das contas de gestão municipais, os quais fi carão responsáveis pelos respectivos 
relatórios previstos na LRF e pelas auditorias governamentais a serem realizadas.

Cabe à equipe técnica da Secretaria-Geral de Controle Externo analisar os pro-
cessos. Depois, eles são relatados por um conselheiro, cujo voto será aprovado 
ou rejeitado pelos demais conselheiros. O presidente só vota se houver empate. 
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