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PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

 

O segundo ano de meu mandato à frente da Presidência do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro foi tempo de consolidação e implantação de 

projetos previstos pela nossa gestão. Posso citar dois fatos importantes que se 

destacaram nesse período: a realização do primeiro concurso público, após 14 anos 

da última seleção, e a reformulação da página do TCE-RJ na internet, com o objetivo 

principal de atender às determinações da Lei de Acesso à Informação, permitindo 

aos cidadãos solicitar a esta Corte dados de caráter público. 

Por meio de um espaço especialmente criado em nosso site, iniciamos a 

divulgação das solicitações e respectivas respostas recebidas. A entrada em vigor 

da nova lei e a proximidade do concurso público fizeram os acessos ao nosso sítio 

dispararem. Outro instrumento de Transparência, criado pelo TCE-RJ em convênio 

com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o programa TCE-RJ Notícia, que 

estreou dia 19 de abril na TV Alerj – canal 12 da NET, inicialmente com 

periodicidade quinzenal, logo transformado em semanal. 

Motivo de grande orgulho e satisfação para o TCE-RJ em 2012 foi, sem 

dúvida, a posse dos novos servidores concursados. O Tribunal passou a contar com 

mais cem servidores efetivos, que tiveram um período de integração e capacitação e 

já estão auxiliando na atuação do órgão no controle e fiscalização dos recursos 

públicos. Além disso, pela primeira vez, num concurso do TCE-RJ, vagas são 

abertas para portadores de deficiência. 

 

Por ser um ano de eleições municipais, 2012 exigiu do Tribunal de Contas 

do Estado um esforço redobrado. Implantamos o projeto Regras de Final de 

Mandato sob a Ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), iniciativa que visa a 

esclarecer aos gestores de recursos públicos as determinações legais a serem 

cumpridas. 
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Em 31 de maio, mais de um mês antes do final do prazo constitucional, 

encaminhei ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), 

Desembargador Luiz Zveiter, a listagem contendo o nome dos responsáveis que, no 

exercício de cargos ou funções públicas, tiveram suas contas rejeitadas pelo Plenário 

do Tribunal. A antecedência propiciou mais tempo para a análise do TRE-RJ, que tem 

a competência exclusiva para proferir a declaração de inelegibilidade. O TCE-RJ 

seguiu estritamente a determinação constitucional e contribuiu, assim, para o 

fortalecimento dos Tribunais de Contas e da própria democracia. 

 

Nossa colaboração com a Justiça Eleitoral estadual também se deu na 

forma da cessão de 10 carros, com motoristas e combustível, ao TRE-RJ. O objetivo 

foi auxiliar o trabalho do Tribunal nas eleições deste ano, em todo o território 

fluminense. O acordo foi formalizado através de convênio assinado com o presidente 

do TRE-RJ, desembargador Luiz Zveiter. 

 

Ainda em apoio à efetividade da Lei da Ficha Limpa, o TCE-RJ passou a 

emitir certidão on line. Isso quer dizer que qualquer cidadão, hoje, pode obter sua 

certidão negativa de contas julgadas irregulares acessando o site do TCE-RJ 

(www.tce.rj.gov.br). 

 

Em termos de produtividade, o dado que mais chama atenção é o 

referente ao valor economizado para os cofres públicos com a análise de editais de 

licitação por concorrência: R$168,8 milhões, montante seis vezes superior à 

economia conseguida em 2011 com essa atuação. 

 

Aumentaram também o número de processos apreciados em Plenário, 

de 108.232, em 2011, para 113.565, em 2012; o número de auditorias 

governamentais realizadas, de 218 para 275; os responsáveis citados para 

pagamento de multas ou ressarcimento de débitos, de 3.022 para 3.243, e o 

contingente de servidores públicos atendidos pelas atividades da Escola de Contas 

e Gestão, que passou de 7.229 para 7.630. 
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Dando prosseguimento às atividades desenvolvidas pelo Tribunal como 

“Tema de Maior Significância” (TMS) – este ano focado nas áreas de Educação e 

Resíduos Sólidos –, realizamos um grande evento para debater a educação pública, 

em agosto. Durante a cerimônia, também houve palestras sobre educação, 

premiação dos vencedores do Prêmio Ministro Gama Filho, além de aula inaugural 

da segunda turma de pós-graduação em Gestão Pública Municipal da ECG. 

 

No âmbito do TMS 2012, fizemos auditorias nos 91 municípios 

fluminenses jurisdicionados, para reunir informações sobre coleta, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos, além de verificar a gestão de contratos e 

licenças ambientais. O objetivo é melhorar o serviço público de limpeza urbana. 

O Tribunal continua investindo em capacitação profissional, através da 

Escola de Contas e Gestão – ECG. As atividades oferecidas aos servidores do 

próprio Tribunal e dos órgãos jurisdicionados voltam-se para o aperfeiçoamento 

técnico e para a melhoria dos serviços prestados. Comemoramos um recorde 

histórico: nossa Escola capacitou, em 2012, 7.630 alunos em 168 atividades, entre 

cursos, seminários, oficinas e palestras, na capital e no interior, o maior índice desde 

sua criação, em 2005. 

Gostaria de ressaltar a formatura da primeira turma de pós-graduação 

oferecida pela ECG exclusivamente a 35 servidores municipais jurisdicionados. Na 

mesma cerimônia foi entregue o Prêmio Melhores Práticas – Edição 2011 a seis 

trabalhos sobre ações desenvolvidas pelos municípios de Cantagalo, Piraí, São João 

da Barra e Três Rios. Também anunciamos a abertura da segunda turma de pós-

graduação em Gestão Pública e Controle Externo para os servidores do Tribunal, a 

ser realizada em 2013. Além disso, o Tribunal adquiriu equipamento de 

videoconferência, o que trará uma nova dinâmica para as atividades desenvolvidas 

pela instituição. 

 6 Relatório de Atividades - Exercício 2012



 

Outro ponto de destaque foi a assinatura de convênio com o Instituto 

Benjamin Constant, no sentido de facilitar a acessibilidade de servidores com 

necessidades especiais às instalações e equipamentos do Tribunal. A cooperação 

acontecerá em várias áreas: educacional, técnica, científica e de integração, com 

vistas ao desenvolvimento de cursos, estudos, pesquisas e ações no âmbito da 

inclusão social, educacional e da acessibilidade. A assinatura do convênio é mais 

uma etapa do “Projeto Incluir: pensando a inclusão no TCE-RJ”. 

Entre os diversos eventos promovidos pelo TCE-RJ, quero citar o 

seminário “Implantação da Nova Contabilidade Pública no Brasil”, realizado em 25 

de junho. Na ocasião, comparei a nova contabilidade à Lei de Acesso à Informação, 

saudada como um marco em matéria de transparência pública e um compromisso 

do nosso País perante a comunidade internacional. Lembrei que as duas enfrentam 

agora o desafio de se tornar realidade em toda a sua plenitude. 

Gostaria de destacar, ainda, a participação do TCE-RJ em dois eventos de 

grande importância institucional. Ao lado de centenas de servidores e de outros 

Conselheiros, participei da manifestação em defesa dos royalties do estado, que, 

segundo o balanço da Polícia Militar, reuniu cerca de 200 mil pessoas no Centro do Rio. 

Em outra ocasião, o tema “Finanças e o bom relacionamento entre o 

TCE-RJ e a ALERJ” levou-me ao Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio 

Tiradentes, sede do Legislativo Fluminense, onde proferi palestra na abertura do 

Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado Jornalista Roberto 

Marinho, que reuniu prefeitos eleitos e reeleitos, vice-prefeitos, gestores da 

administração pública, políticos e empresários. O fórum tratou dos desafios dos 

próximos anos de gestão nos municípios, com debate sobre "Caminhos 

Sustentáveis para o Desenvolvimento". 

Foi uma oportunidade também de saudar todos os prefeitos e vices pela 

coragem de enfrentar a administração pública e dizer que o TCE-RJ está de portas 

abertas e que, hoje, ele é muito mais orientador do que punitivo. As prefeituras têm 

garantido um canal aberto no Gabinete da Presidência, sem qualquer tipo de 

intermediação. 

 7Relatório de Atividades - Exercício 2012



 

O investimento feito na área de Informática do Tribunal durante o ano de 

2011 está sendo complementado com treinamento, desenvolvimento e aquisição de 

programas. Com o objetivo de apresentar o uso do software Channel, o TCE-RJ e o 

Grupo Temático de Planejamento Organizacional do Promoex promoveram palestras 

e cursos para os servidores. A maior vantagem do Channel é que os servidores dos 

TCs não precisarão mais fazer o acompanhamento manual dos projetos, para cobrar 

metas e prazos do planejamento estratégico. 

Para coroar uma gestão pautada pela legalidade, parcimônia nos 

gastos e zelo na aplicação dos recursos que lhe foram destinados, o TCE-RJ 

devolveu, ao final de 2012, R$14,5 milhões do seu orçamento anual ao 

governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A economia é referente a 

despesas com custeio e pessoal. 

 

Rio de Janeiro, março de 2013. 

 
 
 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
Presidente 
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RetornarMISSÃO, VISÃO E VALORES 

Realizar o controle externo, valorizando o aperfeiçoamento da gestão 

pública, em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. 

 

VISÃO 

Desempenhar com excelência nossas atribuições, de modo a conquistar o 

reconhecimento e a confiança do poder público e do cidadão. 

 

VALORES 

• Independência - Preservar a autonomia, com base na legalidade e no 

interesse público. 

• Profissionalismo - Agir de forma técnica e competente, proativa e 

coerente, responsável e objetiva. 

• Ética - Atuar com honestidade, imparcialidade e integridade. 

• Efetividade - Maximizar a produção dos efeitos esperados do controle 

externo, produzindo parâmetros para o exercício do controle social. 

• Transparência - Dar publicidade aos atos próprios e dos 

jurisdicionados, de forma clara, precisa e concisa, ampliando o contato 

com a sociedade. 

• Sustentabilidade - Garantir boas práticas ambientais, contemplando 

aspectos sociais, econômicos e culturais. 
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As principais ações e benefícios decorrentes das atividades 

desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ 
durante o exercício de 2012 encontram-se dispostas resumidamente a seguir: 

1. 113.565 processos apreciados em Plenário; 

2. 215.371 decisões proferidas; 

3. 446 processos de prestação ou tomada de contas 
com decisão pela irregularidade e 829 
atos/contratos julgados ilegais; 

4. 3.243 responsáveis citados para o pagamento de 
multas ou o ressarcimento de débitos; 

5. 2.631 acórdãos emitidos, com valor global 
superior a R$71,9 milhões; 

6. 122.173 processos analisados pelo Corpo 
Instrutivo e encaminhados à apreciação plenária; 

7. 275 Auditorias Governamentais realizadas; 

8. 7.630 agentes públicos atendidos pelas 
atividades desenvolvidas pela Escola de Contas e 
Gestão – ECG; 

9. 63.418 processos novos cadastrados; 

10. 1.234.369 acessos ao Portal do TCE-RJ, 
registrando um aumento de aproximadamente 
38% em relação ao total de acessos em 2011; 

11. As análises de editais de licitação por concorrência 
proporcionaram a economia de aproximadamente 
R$168,8 milhões para os cofres públicos. Já os 
acréscimos nos preços mínimos estabelecidos 
originalmente para alienação de imóveis totalizaram 
mais de R$13,0 milhões. Esses totais representam 
mais de seis vezes os valores apontados em 2011; 

12. R$124,8 milhões referentes a editais revogados; 

13. Emissão de Parecer Prévio às Contas referentes 
à Administração Financeira de 91 municípios; 

14. Encaminhamento ao TRE-RJ da relação com os 
nomes de 499 responsáveis que, no exercício de 
cargos ou funções públicas, tiveram suas contas 
rejeitadas pelo Plenário desta Corte; 

15. Programa de Formação dos Novos Servidores 
instituído pela Resolução ECG nº 4, de 21.08.12, 
publicada no DOERJ em 10.09.12; 

16. Realização do Projeto Seja Solidário - Doe Sangue, 
organizado pelo Serviço Social da CMA/TCE-RJ em 
parceria com o HEMORIO; 

17. Realizado ciclo de palestras “Gestão Estratégica 
e Gerenciamento de Projetos - Oficina com uso 
do Software Channel”; 

18. Aprovação da prestação de contas do TCE-RJ 
relativa ao exercício de 2011; 

19. Participação na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio + 20; 

20. Entrega do Prêmio Melhores Práticas, cujo tema 
foi “Práticas de Gestão em Saúde Pública; 

21. Entrega do Prêmio Ministro Gama Filho, cujo 
tema foi “Políticas Públicas em Educação”; 

22. Participação na manifestação em defesa dos 
royalties do estado; 

23. Presença no IV Congresso Estadual dos Servidores 
do Controle Interno do Rio de Janeiro – CONCIN-RJ; 

24. Participação do Presidente do TCE-RJ no III 
Encontro Técnico Nacional dos Tribunais de 
Contas, cujo tema foi “Um debate pela efetividade 
do Controle Externo do Brasil”; 

25. Estreia do programa TCE-RJ Notícia na TV Alerj, 
o novo canal de comunicação do Tribunal, com o 
objetivo de prestar contas das diversas atividades 
à sociedade; 

26. Realização do Seminário “Implantação da Nova 
Contabilidade Pública no Brasil”, voltado para os 
contadores e gestores do estado e dos municípios; 

27. Abertura do concurso público do Tribunal com a 
publicação do edital no Diário Oficial; 

28. Cerimônia de Posse dos novos servidores 
aprovados no último concurso público; 

29. Participação da ECG na coordenação do Programa 
Nacional de Capacitação Compartilhada dos Tribunais 
de Contas - 2012, no âmbito do GEC/PROMOEX; 

30. Assinatura de Convênio com o Instituto Benjamin 
Constant, objetivando maior acessibilidade de 
servidores com necessidades especiais às 
instalações e equipamentos do Tribunal; 

31. Assinatura de Convênio de cooperação 
educacional, técnica e científica com a Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE; 

32. Eleição do Presidente do TCE-RJ para o biênio 
2013-2014; 

33. Devolução de crédito de seu orçamento ao 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, no 
montante de R$14,5 milhões. 
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1 - Competências, Jurisdição e Estrutura 

1.1 - Competências 
 

De acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, alterada pela 

Emenda Constitucional nº 04, de 20.08.91, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro, no exercício de sua missão institucional, compete: 

COMPETÊNCIAS 

I - Apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais; 

II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos dos Poderes 
Estadual e Municipal, da administração direta e da indireta, incluídas as empresas públicas, autarquias, sociedades de 
economia mista e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas duas esferas, e as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; 

III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta 
e na indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargos de 
provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, transferências para a reserva remunerada, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa ou de Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, 
auditorias governamentais de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Estadual e Municipal; 

V - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres; 

VI - Prestar as informações solicitadas pelo Poder Legislativo, ou por qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias governamentais realizadas; 

VII - Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, 
que estabelecerão, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

VIII - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade; 

IX - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara 
Municipal; 

X - Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

 

Algumas atribuições também foram conferidas por normas 
infraconstitucionais, com destaque para as seguintes: 

Fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.00, conhecida como Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 

Receber representação de qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, sobre irregularidades na aplicação da 
Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93; 

Fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDEB, como determina o artigo 26, inciso II, da Lei Federal nº 11.494, de 20.06.07; 

Processar e julgar as infrações administrativas contra as Leis de Finanças Públicas, como determina o artigo 5º, §2º, da Lei 
Federal nº 10.028, de 19.10.00; 

Enviar à ALERJ, trimestralmente, a contar do início de cada gestão financeira, relatório de acompanhamento do desempenho 
da receita do Estado, com análise crítica do seu comportamento, conforme o artigo 3º da Lei Estadual nº 4.230, de 25.11.03; 

Acompanhar a implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e demais procedimentos adotados, estabelecidos pelo 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, como determina o parágrafo único, art. 1º, da Portaria STN nº 828, de 14.12.11. 
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1.2 - Jurisdição 
 
 
O TCE-RJ tem jurisdição própria e privativa, em todo o território estadual, 

sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, abrangendo todos os 

órgãos, entidades e fundos da Administração Estadual e dos Municípios do Estado, 

com exceção dos da Capital, conforme o estabelecido no artigo 128 da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar Estadual  

nº 63, de 01.08.90. 

 

Todos os Municípios do Estado do Rio de Janeiro sob jurisdição deste 

Tribunal de Contas estão relacionados na tabela a seguir: 

MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS 

Angra dos Reis Duas Barras Nilópolis São Fidélis 

Aperibé Duque de Caxias Niterói São Francisco de Itabapoana

Araruama Engenheiro Paulo de Frontin Nova Friburgo São Gonçalo 

Areal Guapimirim Nova Iguaçu São João da Barra 

Armação dos Búzios Iguaba Grande Paracambi São João de Meriti 

Arraial do Cabo Itaboraí Paraíba do Sul São José de Ubá 

Barra do Piraí Itaguaí Paraty São José do Vale do Rio Preto 

Barra Mansa Italva Paty do Alferes São Pedro da Aldeia 

Belford Roxo Itaocara Petrópolis São Sebastião do Alto 

Bom Jardim Itaperuna Pinheiral Sapucaia 

Bom Jesus do Itabapoana Itatiaia Piraí Saquarema 

Cabo Frio Japeri Porciúncula Seropédica 

Cachoeiras de Macacu Laje do Muriaé Porto Real Silva Jardim 

Cambuci Macaé Quatis Sumidouro 

Campos dos Goytacazes Macuco Queimados Tanguá 

Cantagalo Magé Quissamã Teresópolis 

Carapebus Mangaratiba Resende Trajano de Moraes 

Cardoso Moreira Maricá Rio Bonito Três Rios 

Carmo Mendes Rio Claro Valença 

Casimiro de Abreu Mesquita Rio das Flores Varre-Sai 

Comendador Levy Gasparian Miguel Pereira Rio das Ostras Vassouras 

Conceição de Macabu Miracema Santa Maria Madalena Volta Redonda 

Cordeiro Natividade Santo Antônio de Pádua - 
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A distribuição dos órgãos, entidades e fundos jurisdicionados ao final do 

exercício é demonstrada na tabela abaixo: 

NATUREZA JURÍDICA ÁREA ESTADUAL ÁREA MUNICIPAL 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ENTES 1 91 

ÓRGÃOS 28 91 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
AUTARQUIAS 16 79 

EMPRESAS PÚBLICAS 5 11 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 18 14 

FUNDAÇÕES 18 52 

FUNDOS* 40 363 

OUTROS** 1 0 

TOTAL 127 701 
Fonte: Relatório de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, referente ao 4º trimestre de 2012; 
*Computados somente os que funcionam efetivamente; 
**Unidades sem natureza jurídica definida. 
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1.3 - Principais Órgãos da Estrutura 
 

O Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas é composto por 7 (sete) 

Conselheiros. O Plenário, além das funções jurisdicionais de sua competência, 

exerce atribuições normativas regulamentares no âmbito do controle externo e no da 

administração interna da Instituição. 
 

O Ministério Público Especial – MPE junto ao Tribunal passou a ser 

disciplinado pela Lei Estadual nº 382, de 01.12.80, nos termos da Deliberação 

TCE-RJ nº 227, de 15.02.05. 
 

À Presidência, além das atribuições inerentes à direção do Tribunal, 

compete a distribuição dos processos instruídos pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo – SGE, com a manifestação do MPE, aos Conselheiros-Relatores, para 

posterior apreciação em Plenário. 
 

A Procuradoria-Geral do Tribunal – PGT assessora a Presidência no 

aporte de informações legais e no acompanhamento e representação em processos 

de interesse institucional. 
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A Escola de Contas e Gestão – ECG/TCE-RJ atua na promoção de 
cursos de curta e média duração, de graduação e de pós-graduação, objetivando a 
formação e a capacitação de servidores dos órgãos jurisdicionados e do Tribunal, 
bem como de pessoas vinculadas a outras esferas de governo e da sociedade. 

 
À Diretoria-Geral de Informática – DGI compete desenvolver, implantar, 

atualizar, promover a manutenção e dar suporte aos sistemas informatizados e de 
comunicação digital do Tribunal, bem como orientar e acompanhar os usuários na 
utilização dos sistemas e dos aplicativos de produtividade local. 
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1.3.1 - Órgãos Executivos de Primeiro Nível 
 

Para o cumprimento de sua missão institucional, o Tribunal dispõe de 
quatro órgãos executivos de primeiro nível. Esses órgãos são os responsáveis pela 
condução técnica e administrativa do Tribunal, e suas atribuições são, 
resumidamente, discriminadas a seguir: 

 
• A Secretaria-Geral de Planejamento – SGP organiza, desenvolve e 

acompanha o planejamento anual e plurianual de atividades, assim como coordena 
e controla o sistema orçamentário do Tribunal; 

 
• A Secretaria-Geral de Administração – SGA é responsável por gerir os 

recursos humanos, a execução administrativo-financeira e médico-assistencial; 
 

• A Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, composta pelas 
Subsecretarias de Controle Estadual – SUE, de Controle Municipal – SUM, de Controle 
de Pessoal – SUP, de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR, e de Auditoria 
e Controle de Obras e Serviços de Engenharia – SSO, bem como pela Coordenadoria de 
Estudos e Análises Técnicas – CEA, pela Coordenadoria de Exames de Editais - CEE e 
pela Coordenadoria de Gestão Documental – CGD, tem por competência coordenar, 
supervisionar e controlar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, 
patrimonial, os atos de pessoal, sob a ótica da legalidade, legitimidade e economicidade, 
nos órgãos jurisdicionados do TCE-RJ; e 
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• A Secretaria-Geral das Sessões – SSE é responsável pelo registro, pela 

publicação e pela comunicação das decisões plenárias, bem como pelo controle do 

seu atendimento. 
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2 - Atividades do Controle Externo 
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2.1 - Processos Cadastrados 
 

No exerício de 2012, os 828 órgãos, entidades, fundos jurisdicionados e o 
TCE-RJ deram origem à formalização de 63.418 novos processos, como 
demonstrado na tabela a seguir: 

ORIGEM DO PROCESSO EXERCÍCIO DE 2012* 

TRIBUNAL DE CONTAS(1) 3.933 

ESTADO 19.813 

MUNICÍPIOS 39.672 

TOTAL 63.418 
Fonte: Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP; 
(1)O número apresentado refere-se a auditorias governamentais, a constituição de processos especiais de 
cobrança executiva, a tomadas de contas ex officio e a promoções solicitando providências dos jurisdicionados, 
no sentido de encaminhar documentos ou devolver rocessos com prazo regimental vencido; p
*Excluídos os processos administrativos internos. 
 

As principais naturezas dos processos cadastrados e os respectivos 
quantitativos encontram-se discriminados abaixo: 

NATUREZA DO PROCESSO QUANTITATIVO 
APOSENTADORIA / PENSÃO / REFORMA / TRANSFERÊNCIA PARA A 
RESERVA / FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 15.310 

ATO DE DISPENSA / ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 251 

CONSULTA 57 

CONTRATO / CONVÊNIO 2.475 

CONTRATO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO 24.116 

CONCURSO PÚBLICO - ABERTURA (EDITAL) 167 

CONCURSO PÚBLICO - ATO E CONTRATO DE ADMISSÃO 743 

DENÚNCIA / REPRESENTAÇÃO 216 

EDITAL DE LICITAÇÃO / EDITAL DE PREGÃO 375 

PRESTAÇÃO DE CONTAS / TOMADA DE CONTAS 5.604 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PREFEITO / GOVERNADOR 122 

PROCESSO ESPECIAL DE COBRANÇA EXECUTIVA 2.144 

PROMOÇÃO 1.493 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 3.722 

RECURSO 305 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 296 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 563 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 545 

SOLICITAÇÃO 49 

TERMO 3.897 

OUTRAS NATUREZAS 968 

TOTAL 63.418 
Fonte: Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP. 
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2.2 - Processos Instruídos 
 

Durante o ano de 2012, o Corpo Instrutivo instruiu 127.204 processos. 
Desse total, 122.173 foram encaminhados ao Ministério Público Especial – MPE, 
junto ao TCE-RJ, e ao Gabinete da Presidência – GAP para posterior distribuição 
aos Conselheiros-Relatores, cujas naturezas e respectivos quantitativos são 
descritos na tabela a seguir: 

NATUREZA DO PROCESSO EXERCÍCIO DE 2012 
APOSENTADORIA / PENSÃO / REFORMA / TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA / 
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 16.666 

ATO DE DISPENSA / ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1.431 

CONCURSO PÚBLICO - ABERTURA (EDITAL) 424 

CONCURSO PÚBLICO - ATO E CONTRATO DE ADMISSÃO 1.441 

CONSULTA 73 

CONTRATO / CONVÊNIO 5.718 

CONTRATO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO 63.398 

DENÚNCIA / REPRESENTAÇÃO 534 

EDITAL DE LICITAÇÃO / EDITAL DE PREGÃO 967 

PRESTAÇÃO DE CONTAS / TOMADA DE CONTAS 10.579 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PREFEITO / GOVERNADOR 171 

PROCESSO ESPECIAL DE COBRANÇA EXECUTIVA 2.159 

PROMOÇÃO 2.100 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 59 

RECURSO 521 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 273 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1.086 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 686 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 525 

SOLICITAÇÃO 72 

TERMO 11.887 

OUTRAS NATUREZAS 1.403 

TOTAL 122.173 
Fonte: Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP. 

 

Entre os processos instruídos que não são remetidos para distribuição ao 
Conselheiro-Relator, discriminam-se: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Processos analisados pela SUP e devolvidos aos órgãos de origem para correção de falhas 
formais (Deliberação TCE-RJ nº 190/95) 3.400 

Processos arquivados por não estarem sujeitos à remessa ao TCE-RJ (Deliberação TCE-RJ 
nos 196/96, 244/07 e 245/07 e Portaria SGE nº 09/09) 1.166 

Despachos ou ofícios saneadores dirigidos aos jurisdicionados por SUE, SUM e SUP 465 

TOTAL 5.031 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
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O Plano Anual de Auditorias Governamentais – PAAG 2012 do TCE-RJ, 

elaborado pela Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, teve a Educação e os 

Resíduos Sólidos como temas escolhidos para o Tema de Maior Significância (TMS) 

de 2012. As auditorias governamentais na Educação verificaram as condições de 

organização e funcionamento das escolas públicas municipais e estaduais, enquanto 

nos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza priorizaram e refletiram a 

preocupação do Tribunal com a saúde pública e o meio ambiente. 

 

No exercício, foram iniciadas 275 auditorias governamentais e concluídas 

273, quantificadas nas tabelas a seguir, conforme a forma de autorização: 

EXERCÍCIO DE 2012 

AUDITORIAS GOVERNAMENTAIS INICIADAS 

ORDINÁRIA 252 

ESPECIAL 12 

EXTRAORDINÁRIA 11 

TOTAL 275 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 

 

EXERCÍCIO DE 2012 

AUDITORIAS GOVERNAMENTAIS CONCLUÍDAS 

ORDINÁRIA 248 

ESPECIAL 15 

EXTRAORDINÁRIA 10 

TOTAL 273 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
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2.3 - Ações e Processos em Destaque 
 

Nas tabelas a seguir, são apresentadas as ações e os processos em 

destaque no decorrer do exercício: 

AÇÕES 
Elaboração de estudos sobre Amostragem não Probabilística em conjunto com a CEA e a DGI 
para o desenvolvimento de ferramenta informatizada nas análises de processos; 
Participação gerencial e orientação técnica no desenvolvimento do Sistema Informatizado de 
Auditoria Governamental e do Sistema Informatizado de Análise Processual, que tem por 
objetivo organizar e dar celeridade à atividade de instrução processual; 
Realização de estudos técnicos visando ao aprimoramento das análises processuais e em 
auditorias sob a ótica da economicidade; 
Formação de grupo para debater sobre a lateralidade nas tramitações processuais no âmbito 
do Controle Externo e propor soluções para tornar mais eficientes as análises dos processos; 
Adoção de técnicas de gerenciamento de projetos em todos os setores, possibilitando a 
implementação de novos produtos e serviços ao lado das atividades rotineiras, com 
organização, diminuição de perdas, clareza e foco no resultado; 

Redesenho e reformulação do Sistema de Gestão Estratégica da SGE; 

Apresentação de proposta de Ato Normativo em substituição aos Atos Normativos de nos 78, 
79 e 80/05, com redefinição de competências e reorganização dos processos de trabalho, 
permitindo um ganho de produtividade e de qualidade no serviço prestado, identificados 
através do diagnóstico realizado anteriormente; 
Criação do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – GTCON/SGE, para realização de 
estudos, análises e diagnósticos visando à interpretação das novas Normas de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público e de padrões técnico-normativos necessários à sua aplicação; 
Realização de estudos objetivando o reenquadramento dos municípios de acordo com o previsto 
nas Deliberações TCE-RJ nos 244 e 245/07 para envio dos atos e contratos de remessa 
obrigatória, já concretizados nos Atos Normativos nos 125 e 126/12, cujos impactos já começaram 
a ser observados; 
Continuidade e aperfeiçoamento das medidas adotadas para agilizar a tramitação das prestações 
de contas municipais, sem perda da qualidade de suas análises, com elaboração de uma nova 
relação de documentos para exame das contas de 2011, disponibilizada no site do TCE-RJ; 
Estudos visando à elaboração do Plano de Contas de referência para a administração 
municipal; 
Estruturação e conclusão do Plano de Comunicação da SGE, visando à melhoria da 
circularização de informações entre os setores subordinados e a assessoria; 

Estudos para elaboração de Orientação Técnica (OT) sobre Prescrição; 

Execução e conclusão do Tema de Maior Significância (TMS) - Resíduos Sólidos e do Tema 
de Maior Significância (TMS) - Educação; 
Elaboração do Plano Anual de Auditorias Governamentais – PAAG 2013, com o aumento de 
200% no quantitativo de auditorias em comparação a 2012; 

Secretaria-Geral 
de Controle 

Externo – SGE 

Confecção do Plano Tático da SGE – 2013. 
Atuação e participação de auditor da SUE na CPI instaurada na ALERJ sobre a Região 
Serrana e no Grupo de Trabalho da Copa 2014 - Rede de Controle Público; 
Participação na elaboração do Plano Operacional da SGE em aderência aos objetivos fixados 
no Plano Estratégico do TCE-RJ 2012/2015; de auditores no Plano do TMS 2012 e da 
elaboração de proposta para alteração de normas - Deliberação TCE-RJ nº 244/07; 
Execução do Programa de Controle Permanente das Ações Governamentais – 
CONTROLANDO nas áreas de Saúde, Educação e Segurança; 
Elaboração em conjunto com as demais Subsecretarias da proposta de alteração do Ato 
Normativo nº 80/05 - readequação das atribuições de cada setor; 
Criação de Banco de Dados para armazenamento de Matrizes de Planejamento e de Achados 
de auditorias governamentais realizadas; 

Subsecretaria de 
Controle Estadual 

– SUE 

Realização de Ciclo de Estudos e Debates sobre Responsabilização, objetivando unificar 
entendimentos e procedimentos no exame e instrução processual no âmbito da SUE. 
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AÇÕES 
Avaliação e redimensionamento do Planejamento Tático-Operacional – PTO 2011, para 
aperfeiçoamento e continuidade em 2012, e elaboração do PTO 2011/2012 com a inclusão de 
dois projetos em atendimento ao Planejamento Estratégico do TCE-RJ 2012/2015: 
implantação de instrumento para análise; 

Reestruturação do modelo de análise dos processos de Prestação de Contas da 
Administração Financeira dos Municípios, promovendo uma maior celeridade na análise das 
mesmas; 

Continuidade dos projetos visando à diminuição do fluxo de processos e do tempo de 
permanência nos setores, priorizando o critério de relevância, com implantação de novos 
modelos de instrução processual; 

Implantação do Projeto Regras de Final de Mandato sob a ótica da LRF, com o objetivo de 
orientar e alertar os gestores para o cumprimento da Lei; 

Elaboração de estudos para implantação de instrumentos para análise automatizada no auxílio 
das ações de fiscalização, com integração dos sistemas e base de dados disponíveis; 

Elaboração de modelo de controle de falhas apuradas na revisão de processos e criação de 
novos modelos de instrução na área de atos e contratos, de prestação de contas de ordenador 
de despesas, de bens patrimoniais, de bens em almoxarifado e de subvenção; 

Criação do Núcleo de Capacitação e Estudos Técnicos NCE-SUM/ECG para implementação 
de programa de treinamento e desenvolvimento de competências técnicas dos servidores da 
SUM e dos servidores dos municípios jurisdicionados; 

Elaboração de diagnóstico contendo todas as informações sobre as rotinas da SUM, 
relacionadas às questões de fluxo de processos, de material, de pessoal e demais aspectos 
administrativos, para avaliação do sistema de gestão atual e redefinição das atribuições em 
compatibilidade com as metas e os objetivos; 

Desenvolvimento de projeto com vistas à realização de auditorias nos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS dos Municípios jurisdicionados; 

Subsecretaria de 
Controle Municipal 

– SUM 

Difusão das restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal aos gestores em final de 
mandato, através de uma entrevista concedida à TV Alerj e de uma palestra proferida na 
unidade do Tribunal de Contas da União - Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de 
Janeiro – Secex-RJ. 

Desenvolvimento e implantação da Ferramenta de Apoio à Área de Pessoal – FAAP na 
verificação de atendimento às condições legais para aposentadoria no regime próprio de 
previdência dos servidores públicos, com a emissão de críticas automáticas e possibilidades 
de simulação. A ferramenta objetiva diminuir as falhas verificadas nos processos 
encaminhados ao TCE-RJ e, consequentemente, agilizar as análises do Corpo Instrutivo, 
diminuir o trâmite processual e reduzir custos; 

Realização do Curso de Gestão de Pessoal: Noções Gerais, Admissão, Desenvolvimento 
Funcional, Aposentadoria e Pensão, ministrado por servidores da SUP para os jurisdicionados 
no Município de Volta Redonda; 

Apresentação de proposta de reestruturação de competências da SUP; 

Apresentação de minuta de revisão da Deliberação TCE-RJ nº 190/95 à SGE; 

Apresentação de proposta para revogação expressa dos dispositivos 16 e 17 da Deliberação 
TCE-RJ nº 196/96, a qual foi acatada com a promulgação da Deliberação TCE-RJ nº 256, de 
13.08.12; 

Subsecretaria de 
Controle de 

Pessoal – SUP 

Reunião Técnica com servidores representantes dos Municípios de São Pedro da Aldeia e 
Cabo Frio. Seguindo a Orientação Técnica da SGE (OT.SGE.01), a reunião teve o objetivo de 
esclarecer os servidores jurisdicionados que atuam na elaboração dos processos de 
concessões de aposentadorias e pensões sobre as falhas formais comumente verificadas. 

Elaboração de Orientação Técnica (OT) para procedimentos de avaliação de imóveis; 

Elaboração de Orientação Técnica (OT) para procedimentos de análise de Editais de obras e 
serviços de engenharia; 

Subsecretaria de 
Auditoria e 

Controle de Obras 
e Serviços de 

Engenharia – SSO Elaboração do Plano Setorial de Auditoria para 2013, nas áreas estadual e municipal. 
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AÇÕES 
Reformulação das auditorias governamentais com o objetivo de alcançar até 2013 100% dos 
municípios jurisdicionados; 

Reformulação do relatório trimestral da receita estadual, sistematização da planilha de receita 
estadual e elaboração de relatório gerencial interno com análise crítica dos dados 
encaminhados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

Reformulação do Banco de Dados da receita estadual com os dados coletados através do 
Sistema de Informações Gerenciais – SIG; 

Reformulação do banco de dados municipal a partir dos dados coletados pelo Sistema 
Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS e da Delibaração TCE-RJ nº 247/08; 

Reestruturação da análise dos Relatórios Atuariais dos Municípios e do tratamento dos dados, 
bem como do banco de dados da CAD e revisão do Relatório das Contas do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2012; 

Elaboração e confecção de Cartilha da Receita com informações teóricas e práticas sobre os 
tributos de competência municipal para fins de impressão, distribuição aos jurisdicionados 
municipais e disponibilização no site do TCE-RJ; 

Aperfeiçoamento dos mecanismos de recepção dos dados encaminhados pelos 
jurisdicionados através do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com emissão de 
críticas; 

Subsecretaria de 
Auditoria e 

Controle da Gestão 
e da Receital – 

SSR 

Reestruturação do modelo de análise do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório da Dívida 
Pública Estadual Interna e Externa. 

Levantamento dos editais de concorrências públicas não encaminhados ao Tribunal no 
1º semestre de 2012, consolidando justificativas para eventuais solicitações de encaminhamento 
dos mesmos para análise antes da realização do certame; 

Coordenadoria de 
Exames de Editais 

– CEE 
Consolidação dos periódicos utilizados pelos jurisdicionados na divulgação dos certames 
licitatórios: Editais de Concorrência Pública e Editais de Pregão com valores estimados de 
Concorrência Pública, objetivando ampliar o acompanhamento desta Coordenadoria aos 
referidos certames não encaminhados a esta Corte de Contas, viabilizando eventuais promoções 
de relevante interesse público. 

Coordenação do convênio estabelecido entre o TCE-RJ e a CEF, visando ao acesso ao 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, por técnicos 
efetivos do TCE-RJ; 

Coordenação e atualização do material didático para o Curso de Economicidade em Licitações 
e Contratos Administrativos, por intermédio da ECG, ministrado aos jurisdicionados do Estado, 
Municípios, Poder Judiciário e Ministério Público Estadual; 

Coordenação e atualização do material didático para o Curso de Auditoria de Economicidade 
em Licitações e Contratos Administrativos, por intermédio da ECG, ministrado aos técnicos do 
TCE-RJ, Ministério Público Especial e Assessorias dos Conselheiros; 

Coordenadoria de 
Estudos e Análises 

Técnicas – CEA 

Elaboração e apresentação dos Documentos Técnico-Normativos de análise de 
economicidade, para uso dos setores da SGE, conforme o Ato Normativo nº 78/05, que foram 
apresentados ao Controle Externo por meio de treinamento em Oficinas intermediadas pela 
ECG, como fruto das propostas elaboradas pelo grupo de debate da lateralidade de tramitação 
processual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 Relatório de Atividades - Exercício 2012



 

PROCESSOS 

Processo nº 204.473-2/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 001/2012 encaminhado pela Prefeitura 
do Município de Macaé, através da Empresa Pública Municipal de Saneamento – ESANE, que tem por objeto a 
seleção de licitante para a prestação de serviços de esgotamento sanitário na área de concessão, cumulada com a 
execução de obras, em caráter de exclusividade, compreendendo a realização dos investimentos necessários à 
implantação, ampliação, operação e manutenção do sistema de esgotamento, bem como as atividades relacionadas 
à gestão comercial dos serviços de abastecimento de água, pelo prazo de trinta anos, com estimativa orçamentária 
no valor de R$865.200.000,00. Em sessão realizada em 04.09.12, o Plenário decidiu pelo Conhecimento do Edital; 
pela Comunicação para a adoção de medidas necessárias ao cumprimento das Determinações, antes da 
consumação do certame, comprovando-as quando da remessa do contrato a este Tribunal, sob pena de nulidade do 
Edital e dos instrumentos dele decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 204.311-8/12 - Edital de Licitação por Concorrência da Prefeitura do Município de Petrópolis, tendo 
como objeto a concessão dos serviços de transporte público no prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, no valor total estimado de R$1.136.515.800,00. Na sessão realizada em 19.06.12, o Tribunal decidiu pelo 
Acolhimento com expedição de Ofício; pela Anexação; pela Comunicação; pelo Sobrestamento; e pela 
Determinação; 

Processo nº 203.116-9/12 - Edital de Concorrência Pública, do tipo menor preço, em regime de empreitada por 
preço unitário, da Prefeitura de Volta Redonda, cujo objeto é a execução de serviços rotineiros de limpeza urbana, 
no valor estimado de R$23.506.505,40, pelo prazo de 30 meses. Na sessão realizada em 15.03.12, o Tribunal 
decidiu pelo Conhecimento do Edital; pela Determinação com Comunicação ao responsável para que os itens 
elencados no parecer da instrução sejam atendidos antes da realização do certame licitatório, cujo cumprimento 
deverá ser comprovado quando do encaminhamento do instrumento contratual a esta Corte, sob pena de nulidade 
de todo o procedimento licitatório e dos instrumentos decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 103.123-9/12 - Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública encaminhado pela Secretaria 
de Estado da Casa Civil, tendo por objeto a aquisição de 14 bondes para o sistema de transporte público do bairro 
de Santa Teresa, no Município do Rio de Janeiro, com o prazo de execução de 59 meses e valor estimado de 
R$47.331.078,34. Na sessão realizada em 30.05.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; e pelo 
posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 102.083-6/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública encaminhado pela Secretaria de Estado 
da Casa Civil, cujo objeto é a alienação de imóveis, com estimativa total de R$49.905.655,00. Após atendimento aos 
itens relacionados na decisão plenária de 08.03.12, em 15.03.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; e 
pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 102.047-2/12 - Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas e do responsável pela Tesouraria 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, relativa ao 
exercício de 2011, elaborada em cumprimento ao artigo 131, combinado com o parágrafo único do artigo 122 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para os fins do inciso IX do artigo 4º da Lei Complementar nº 63/90. Em 
sessão realizada em 27.03.12, o Plenário decidiu pela Regularidade das Contas com Quitação Plena aos 
Responsáveis; 

Processo nº 101.837-8/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública encaminhado pelo Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA, cujo objeto é a elaboração de estudos e projeto executivo, implantação de obras de controle de 
inundações e recuperação ambiental da bacia do Rio Imboaçu, no Município de São Gonçalo, pelo prazo de 18 
meses, no valor total estimado de R$85.651.736,20. Após apresentação do cumprimento pelo INEA dos itens 
determinados por esta Corte de Contas, o Tribunal decidiu, na sessão realizada em 21.08.12, pela Ciência do 
atendimento às determinações; e pelo Retorno do processo ao setor de arquivo do Tribunal; 

Processo nº 101.365-5/12 - Edital de Concorrência encaminhado pela Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS, 
cujo objeto é a execução de obras complementares da Rodovia BR 493/RJ, no trecho compreendido entre o 
entroncamento BR 040/116 (B) e o entroncamento BR 101 (Sul) - Arco Metropolitano, pelo prazo de 18 meses, com 
valor estimado revisado de R$219.647.282,97. Na sessão realizada em 24.04.12, o Tribunal decidiu pelo 
Conhecimento do Edital; pelo posterior Arquivamento do processo; e pela Determinação para atendimento ao item 
estabelecido pelo Plenário, antes da realização do certame, cujo cumprimento deverá ser comprovado quando do 
envio do respectivo contrato, sob pena de nulidade do Edital e dos atos dele decorrentes; 

Processo nº 131.350-4/11 - Contrato decorrente de licitação na modalidade concorrência, celebrado em 05.09.11, 
entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e o Consórcio Rios da Baixada II, para complementação das obras de 
intervenções estruturais do projeto de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do Rio Iguaçu, do 
Rio Botas e do Rio Sarapuí, na Baixada Fluminense, com o prazo máximo de 18 meses, no valor total estimado de 
R$64.853.222,81. Na sessão realizada em 17.07.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação ao titular do INEA para 
apresentação de documentação comprobatória; 
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Processo nº 116.951-5/11 - Ato de Dispensa de Licitação celebrado pela Secretaria de Estado de Obras – 
SEOBRAS visando à complementação das obras públicas emergenciais em diversas localidades do Município de 
Angra dos Reis, sob o regime de empreitada por preço unitário, com prazo de vigência de 180 dias. Na sessão 
realizada em 15.05.12, o Tribunal decidiu pela Diligência Externa com Comunicação para a apresentação de 
justificativas, esclarecimentos e informações; 

Processo nº 100.892-1/12 - Ato de Inexigibilidade da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – 
CENTRAL em favor da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., no valor estimado de R$50.123.892,42, 
visando à prestação dos serviços experimentais de operação, administração, manutenção e conservação de teleférico 
destinado a conduzir e dar acesso aos usuários à estação ferroviária, incluindo a exploração comercial dos terminais de 
transbordo, localizado no Complexo do Alemão, com autorização de cobrança de tarifa social e turística, bem como de 
exploração das receitas acessórias, pelo prazo de 12 meses. Também integra o objeto a obtenção de dados para 
formação do processo de criação, com vistas aos estudos e metas indispensáveis à execução dos referidos serviços. Em 
sessão realizada em 31.05.12, o Plenário decidiu pela Comunicação ao órgão jurisdicionado para a apresentação de 
justificativas, documentos e esclarecimentos; 

Processo nº 109.335-4/11 - Contrato celebrado em 14.04.11, pela Companhia Estadual de Engenharia de 
Transportes e Logística – CENTRAL, oriundo da licitação por concorrência pública, para execução de obras de 
construção e reforma das estações ferroviárias de Vila Militar e Magalhães Bastos, no Município do Rio de Janeiro, 
no prazo de 120 dias consecutivos, no valor estimado de R$11.220.074,15. Na sessão realizada em 29.05.12, o 
Tribunal decidiu pela Comunicação para cumprimento de Diligência Externa com a apresentação de documentos; 

Processo nº 244.597-8/10 - Inspeção Extraordinária realizada no período 08 a 26.11.10 na Prefeitura Municipal de 
Mendes com o escopo de apurar a legalidade de admissão de pessoal a título de contratação por prazo 
determinado. Na sessão realizada em 26.07.12, o Tribunal decidiu pela Recusa de Registro; pelo Não Acolhimento 
das Razões de Defesa; pela Aplicação de Multa em razão de irregularidades; pela Comunicação ao atual Chefe do 
Poder Executivo Municipal para Ciência; pela Determinação à Secretaria de Controle de Pessoal – SUP para 
verificação futura do cumprimento de determinação plenária; 

Processo nº 201.756-7/10 - Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Armação dos 
Búzios, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde – FMS, em atendimento ao decidido no processo TCE-RJ nº 
211.995-0/08 (Relatório de Inspeção Especial), em face de irregularidades nas contratações das seguintes 
entidades prestadoras de serviços: Organização Nacional de Estudos e Projetos – ONEP, Instituto Mens Sana de 
Gestão e Suporte Institucional e Instituto Nacional de Políticas Públicas – INPP. Na sessão realizada em 14.08.12, o 
Tribunal decidiu pela Citação para apresentação de defesa ou recolhimento de débito no valor de R$13.501.655,59, 
equivalente, naquela data, a 5.934.271,97 vezes o valor da UFIR-RJ; 

Processo nº 201.551-5/10 - Atos relativos às fixações dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores 
do Município de Paraíba do Sul para o quadriênio 2009/2012. Na sessão realizada em 22.03.12, o Tribunal decidiu 
pelo Registro, in casu, da fixação dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Paraíba do Sul para a 
respectiva legislatura, com Ressalvas e Determinações; pela Ciência ao Legislativo Municipal; pela Ciência à 
Subsecretaria de Controle Municipal – SUM, com vistas à Inspetoria competente para proceder assentamento em 
seu banco de dados, para futura utilização quando da análise das Prestações de Contas dos Ordenadores de 
Despesas, relativamente ao quadriênio abrangido pelos diplomas legais examinados neste processo; e pelo 
posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 210.878-1/09 - Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaboraí e o Instituto Sorrindo 
Para a Vida - OSCIP, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio ao Ensino e à promoção da Cultura – Projeto 
de Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município com valor total estimado de 
R$10.200.000,00. Na sessão realizada em 05.06.12, o Tribunal decidiu pela Rejeição dos Fundamentos de Defesa; 
pela Ilegalidade do Termo de Parceria e do Termo Aditivo (processo TCE-RJ nº 216.552-6/10); pela Aplicação de 
Multa no valor de R$9.100,80, equivalente, naquela data, a 4.000 vezes o valor da UFIR-RJ; pela Comunicação ao 
Executivo Municipal, determinando-lhe a instauração de Tomada de Contas Especial, a qual deverá abranger 
também os termos de parceria objetos dos processos TCE-RJ nos 214.645-6/07 e 241.044-3/08; e pela Expedição de 
Ofício ao Ministério Público Estadual para Ciência da decisão plenária e a adoção de providências que entender 
cabíveis; 

Processo nº 102.729-2/12 - Prestação de Contas dos Gestores do Fundo Especial de Administração Fazendária – 
FAF, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, referente ao exercício de 2010. Na sessão realizada 
em 17.07.12, o Tribunal julgou as contas regulares, dando quitação plena aos responsáveis, e determinou a adoção 
de providências corretivas; 

Processo nº 102.101.4/12 - Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Secretaria de Estado de 
Governo – SEGOV pelo término do exercício financeiro de 2010. Na sessão realizada em 24.07.12, o Tribunal 
solicitou a apresentação de esclarecimentos quanto à divergência de valores evidenciada quando da análise dos 
documentos apresentados e determinou a adoção de providências corretivas por meio de seus agentes; 
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Processo nº 131.325-9/11 - Contrato nº 023/2011, oriundo de Ata de Registro de Preços nº 007/2011 e Edital de Pregão 
nº 004/11, celebrado em 03.11.11 entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Educação, e a empresa Investplan Computadores e Sistemas de Refrigeração Ltda., visando à aquisição de 20.645 
microcomputadores portáteis, do tipo notebook, no valor global de R$30.327.505,00. Na sessão realizada em 03.07.12, o 
Tribunal requereu a comprovação, no prazo legal, de atendimento à decisão exarada pelo Plenário nos autos do processo 
TCE-RJ nº 107.590-2/11 (Edital de Pregão), sob pena de nulidade do referido Edital e dos atos dele decorrentes; 

Processo nº 219.899-5/11 - Consulta formulada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, 
solicitando o pronunciamento desta Corte acerca da legalidade da concessão de horas extras a servidores efetivos. Na 
sessão realizada em 05.06.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento da consulta; pela Expedição de Ofício ao 
consulente, informando-o da decisão desta Corte; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 201.448-6/12 - Contrato por Prazo Determinando firmado em 05.01.11 pela Prefeitura do Município de Rio 
das Ostras, cujo objeto reside na contratação de profissional na função de Médico, com período de vigência de 16.12.11 a 
16.06.12. Na sessão realizada em 20.09.12, o Tribunal decidiu pela Notificação para a apresentação de razões de defesa 
para as irregularidades apontadas; e pela Comunicação para apresentação de documentação e informação; 

Processo nº 205.303-8/12 - Relatório de Auditoria Governamental de Inspeção Especial realizada na Câmara 
Municipal de Duque de Caxias no período de 26.03 a 04.04.12, com o objetivo geral de verificar a regularidade do 
procedimento licitatório e da execução do contrato de locação de veículos celebrado com Locanty Comércio e 
Serviços Ltda. Na sessão realizada em 24.04.12, o Tribunal decidiu pela Declaração de Ilegalidade das Despesas; 
pela Conversão do processo em Tomada de Contas ex officio; pela Citação solidária para a apresentação de razões 
de defesa ou recolhimento da quantia equivalente a 287.888,93 UFIRs-RJ; pela Citação solidária para a 
apresentação de razões de defesa ou recolhimento da quantia equivalente a 90.202,11 UFIRs-RJ; pelas 
Notificações para a apresentação de razões de defesa, juntando documentação comprobatória, relativamente às 
impropriedades e irregularidades apontadas; pela Comunicação para cumprimento de determinações; e pela 
Expedição de Ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para Ciência da decisão plenária; 

Processo nº 104.136-3/12 - Relatório de Acompanhamento do Desempenho da Receita do Estado do Rio de Janeiro, 
referente ao 4º trimestre de 2011, elaborado em cumprimento ao estabelecido no artigo 3º da Lei Federal nº 4.230/03. 
Na sessão realizada em 26.06.12, o Tribunal decidiu pela Ciência ao Plenário; pela Expedição de Ofício ao Exmo. 
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Deputado Paulo César de Melo Sá, 
encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório, com vistas à Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação 
Estadual e de Fiscalização de Tributos Estaduais; e pela Expedição de Ofício ao Senhor Renato Augusto Zagallo Villela 
dos Santos, Secretário de Estado de Fazenda, encaminhando-lhe cópia integral da documentação pertinente; 

Processo nº 106.856-9/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 006/2012 encaminhado pela Secretaria 
de Estado da Casa Civil, cujo objeto é a alienação dos seguintes imóveis: Lote 1 do PAL 47855, Rua Dois de 
Dezembro, localizado entre os prédios nos 63 e 71, avaliado em R$8.200.000,00, e Lote 3 do PAL 47855, Rua Irineu 
Bornhausen (Governador), lado par, lado ímpar fazendo testada para a Rua Arno Konder (Diplomata), lado par 
fazendo esquina com a Rua Machado de Assis, lado par e testada também para a Rua do Pinheiro, avaliado em 
R$84.000.000,00. Na sessão realizada em 26.06.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; e pelas 
Determinações à Secretaria para proceder a correções no Edital antes da realização do certame, a serem 
comprovadas por ocasião da remessa do instrumento contratual; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 106.685-8/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 010/2012/SEOBRAS encaminhado pela 
Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS, cujo objeto é o recapeamento asfáltico de 150 km de vias urbanas na 
Região Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os Municípios de Queimados, Belford Roxo, Nova 
Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Paracambi, Seropédica, Japeri e Itaguaí, além de serviço de 
regularização (“tapa-buraco), estimado em 10% da área prevista para recapeamento, pelo prazo de 360 dias corridos e 
no valor total estimado de R$69.580.736,13. Na sessão realizada em 19.06.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento 
do Edital, com Determinação para a adoção de medidas corretivas antes da realização do certame, a serem 
comprovadas quando da remessa do instrumento contratual, sob pena de nulidade; pela Determinação à Secretaria-
Geral de Controle Externo para que inclua no escopo da programação anual de auditoria governamental, valendo-se de 
critérios técnicos de amostragem na definição dos municípios, a verificação da execução contratual que decorra do 
presente procedimento licitatório; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 106.695-3/12 - Edital de Concorrência Pública nº 011/2012/SEOBRAS encaminhado pela Secretaria 
de Estado de Obras, cujo objeto é a contratação de serviços de recapeamento asfáltico de vias urbanas, consistindo 
no fornecimento e aplicação de massa asfáltica – CBUQ e demais insumos, na Região Metropolitana II do Estado do 
Rio de Janeiro, abrangendo os Municípios de Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, São 
Gonçalo e Tanguá, com o prazo de execução previsto para 360 dias e valor estimado em R$70.062.538,98. Na 
sessão realizada em 14.06.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital, com a Determinação para a adoção 
de medidas corretivas antes da realização do certame a serem comprovadas quando da remessa do instrumento 
contratual, sob pena de nulidade; pela Determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo para que inclua no 
escopo da programação anual de auditoria governamental, valendo-se de critérios técnicos de amostragem na 
definição dos municípios, a verificação da execução contratual que decorra do presente procedimento licitatório; e 
pelo posterior Arquivamento do processo; 
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Processo nº 106.974-7/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 016/2012 encaminhado pela Empresa 
de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP, do tipo menor preço em regime de empreitada por preço 
unitário, cujo objeto é a contratação de obras de construção de 36 Unidades Básicas de Saúde – UBS Tipo 2 
(Região A), localizadas em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com o prazo de execução de 90 dias. 
Na sessão realizada em 20.09.12, o Tribunal decidiu pela Ciência ao Plenário do atendimento parcial das 
providências impostas na sessão de 26.06.12; pela Determinação à Empresa de Obras Públicas do Estado – 
EMOP, com Comunicação ao Diretor-Presidente, para que, no prazo legal, cumpra as medidas sugeridas pelo 
Corpo Instrutivo antes da realização do certame e comprove o atendimento quando do encaminhamento do 
contrato, sob pena de nulidade do Edital e dos atos decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 107.867-5/12 - Auditoria Governamental de Conformidade Ordinária encaminhado pela Secretaria de 
Estado de Obras – SEOBRAS, visando ao acompanhamento da execução contratual das obras de reforma do 
Maracanã para a Copa de 2014, no valor de R$859.472.464,51. Na sessão realizada em 13.11.12, o Tribunal 
decidiu pela Comunicação para prestação de esclarecimentos, com a devida documentação comprobatória; pela 
Comunicação para cumprimento de determinações; pela Ciência ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista 
que oTCU atua na análise do projeto visando à aprovação de repasses de verbas junto ao BNDES; pela Ciência à 
SGE para as providências que entender necessárias, relativas à Rede de Controle da Gestão Pública e ao Protocolo 
de Intenções da Rede de Informações para Fiscalização e Controle dos Gastos Públicos na Organização da Copa 
de 2014; e pela Ciência à Inspetoria competente acerca do inteiro teor do presente relatório, visando a subsidiar o 
exame dos termos aditivos ao Contrato nº 101/10-SEOBRAS e para as providências que entender necessárias; 

Processo nº 107.863-9/12 - Auditoria Governamental de Conformidade Ordinária encaminhado pela Secretaria de 
Estado de Obras – SEOBRAS, visando ao acompanhamento da execução contratual das obras emergenciais da 
Região Serrana, em virtude das catástrofes ocorridas em 2011, no valor de R$87.600.693,60. Na sessão realizada 
em 04.12.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação para cumprimento de Determinações com apresentação de 
documentação comprobatória; pela Ciência ao Tribunal de Contas da União – TCU dos fatos apurados pela 
auditoria, visando às providências que considerar cabíveis; e pela Ciência ao Núcleo de Auditoria de 
Acompanhamento da Região Serrana da SGE deste Tribunal do teor deste Relatório de Auditoria de Conformidade; 

Processo nº 218.848-7/10 - Inspeção Extraordinária realizada no período de 29.03 a 16.04.10, na Prefeitura 
Municipal de Vassouras, em atendimento à determinação constante do processo TCE-RJ nº 234.429-6/08, com o 
fim de verificar a legalidade e a legitimidade das admissões ocorridas a título de contratação de pessoal por prazo 
determinado no período de agosto de 2002 a março de 2010. Na sessão realizada em 08.11.12, o Tribunal decidiu 
pela Recusa de Registro dos contratos de trabalho por prazo determinado objeto do presente; pelo Acolhimento das 
Razões de Defesa; pela Aplicação de Multa no montante de R$11.376,00, equivalente, nesta data, a 5.000 vezes o 
valor da UFIR-RJ; pelo Cancelamento do Certificado de Revelia; e pela Aplicação de Multa no montante de 
R$11.376,00, equivalente, nesta data, a 5.000 vezes o valor da UFIR-RJ; 

Processo nº 111.843-9/12 - Edital de Concorrência Internacional nº 001/2012 encaminhado pela Secretaria de Estado 
de Transportes – SETRANS, visando à aquisição de 9 embarcações em alumínio naval, sendo 7 com capacidade de 
2.000 passageiros, com elaboração do projeto executivo, e 2 embarcações com capacidade de 500 passageiros para o 
Sistema de Transporte Aquaviário. O prazo de execução dos serviços é de 30 meses e a estimativa orçamentária de 
R$277.996.000,00 (Lote A – R$227.996.000,00 e Lote B – R$50.000.000,00). Na sessão realizada em 18.09.12, o 
Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; pela Determinação a ser cumprida e comprovada quando da remessa do 
contrato ao Tribunal; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 111.316-6/12 - Edital de Concorrência Pública nº 023/2012 encaminhado pela Secretaria de Estado de 
Obras – SEOBRAS, visando à elaboração de projeto executivo e à execução de obras complementares de urbanização 
no Complexo de Manguinhos, com prazo de execução dos serviços de 360 dias, no valor de R$36.639.002,24. Na 
sessão realizada em 30.10.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; pela Comunicação para a adoção de 
medidas necessárias ao cumprimento de Determinações antes da consumação do certame, comprovando-as quando 
da remessa do contrato a este Tribunal; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 113.594-4/12 - Edital de Concorrência Pública nº 016/2012 encaminhado pelo Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA, visando à execução das obras de controle de inundação, drenagem e recuperação ambiental dos 
Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão, no Município de Petrópolis, no valor de R$68.341.388,65. Na sessão 
realizada em 11.12.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital, com ressalva à análise de economicidade, 
que deverá ser concluída quando da remessa do contrato; pela Determinação com Comunicação para cumprimento 
de itens sugeridos pelo Corpo Instrutivo, cujo atendimento deverá ser comprovado quando do encaminhamento do 
instrumento contratual a esta Corte, sob pena de nulidade de todo o procedimento licitatório e dos instrumentos 
decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 113.599-4/12 - Edital de Concorrência nº 018/2012 encaminhado pelo Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA visando à execução das obras de controle de inundação, drenagem e recuperação ambiental do Córrego 
D´Antas e Rio Bengalas, no Município de Nova Friburgo, no valor de R$209.205.491,43. Na sessão realizada em 
06.12.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital, com Determinações a serem cumpridas antes da 
realização do certame e comprovadas quando do envio do contrato a este Tribunal, sob pena de nulidade do Edital 
e dos atos dele decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do presente processo; 
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Processo nº 111.821-1/12 - Edital de Pregão para Registro de Preços nº 001/2012 encaminhado pela Secretaria de 
Estado de Educação – SEEDUC, visando à prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições em 
ambiente escolar pelo prazo de 12 meses, no valor de R$216.364.101,32. Na sessão realizada em 21.08.12, o 
Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; pela Determinação para cumprimento de itens impostos na decisão 
plenária antes da realização do certame, comprovando-os quando da remessa do respectivo contrato. Nas sessões 
realizadas em 04.10 e 06.11.12, o Tribunal decidiu pela Ciência da resposta apresentada pelo jurisdicionado; e pelo 
posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 109.465-7/12 - Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2012 encaminhado pelo Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ, visando à contratação de empresa para prestação de serviço de 
disponibilização de veículos específicos para reboque e de depósitos para guarda de veículos recolhidos e sua 
restituição, no valor de R$134.110.550,00. Na sessão realizada em 20.09.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento 
do Edital, com Determinação para que o jurisdicionado atenda, antes da realização do certame, aos itens apontados 
na decisão plenária, comprovando o atendimento quando do envio do contrato, sob pena de nulidade do Edital e 
dos atos dele decorrentes; 

Processo nº 216.940-1/12 - Contrato nº 199/2012 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes e a Construtora Avenida Ltda., visando à execução de obras de urbanização, pavimentação, construção 
de rede coletora de esgoto e drenagem de águas pluviais, no valor de R$66.360.399,85. Na sessão realizada em 
11.12.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Contrato e posterior Arquivamento do processo; e pela 
Determinação para que o jurisdicionado adote providências neste processo e em processos futuros; 

Processo nº 216.919-2/12 - Contrato nº 233/2012 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes e Imbe Engenharia Ltda., visando à revitalização no Centro Histórico com implantação de drenagem, 
pavimentação, conversão de rede de concessionárias e iluminação, no valor de R$65.455.541,34; 

Processo nº 222.057-2/11 - Contrato nº 016/2011, na modalidade de Concessão Administrativa, decorrente da 
Concorrência nº. 001/2011 (Processo TCE-RJ nº 201.738-7/11), celebrado em 01.08.11 pela Cia. de Limpeza 
Urbana de Niterói – CLIN com ECONIT Engenharia Ambiental S.A., constituída pelas empresas VITAL Engenharia 
Ambiental S.A. e LIMPATECH Serviços e Construções, pertencentes ao Consórcio Arariboia, visando, por meio de 
Parceria Público Privada, à execução dos serviços integrantes do sistema de limpeza pública de Niterói, pelo 
período de 20 anos, no valor de R$1.591.504.200,00; 

Processo nº 207.656-7/12 - Auditoria Governamental de Inspeção Extraordinária realizada na Câmara Municipal de 
Duque de Caxias no período de 26.03 a 04.04.12, com o objetivo de apurar a legalidade da contratação e a execução 
de contratos de terceirização celebrados com a empresa Locanty Comércio e Serviços Ltda. O Relatório apontou 
pagamentos em valores superiores aos praticados no mercado, contrariando o Princípio da Economicidade; serviços 
não prestados durante as férias e faltas eventuais dos empregados da contratada; e a ausência de documentos que 
comprovem a efetiva prestação dos serviços. Na sessão realizada em 20.09.12, o Tribunal decidiu pela Declaração de 
Ilegalidade das despesas; pela Conversão do processo em Tomada de Contas ex officio; pela Citação Solidária para 
apresentação de defesa ou recolhimento aos cofres públicos, com recursos próprios, de quantia equivalente a 
6.749.431,51 UFIRs-RJ; pela Citação Solidária para apresentação de defesa ou recolhimento aos cofres públicos, com 
recursos próprios, de quantia equivalente a 1.581.479,58 UFIRs-RJ; pelas Notificações para apresentação de razões 
de defesa, juntando documentação comprobatória que se fizer necessária, quanto às irregularidades apontadas; pela 
Comunicação para cumprimento de determinações; pela CIÊNCIA ao Plenário e aos Conselheiros relatores das 
Prestações de Contas de Ordenadores daquela Câmara Municipal quanto à repercussão das evidências de 
ultrapassagem do limite de gasto com folha de pagamento; pela Expedição de Ofício ao Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, dando-lhe ciência do inteiro teor deste relatório; pela Ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo 
da decisão Plenária, de forma a possibilitar o futuro monitoramento das determinações; pela Ciência à 3ª IGM, para a 
mesma finalidade apontada no item anterior; e pela Apensação de processos; 

Processo nº 101.958-8/12 - Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2012 celebrado em 28.01.12 entre a Secretaria 
de Estado de Transportes – SETRANS e a empresa Riocard Tecnologia da Informação S.A. (Beneficiária), mediante a 
operacionalização do Sistema de Bilhete Único, instituído pela Lei nº 5628/2009, no âmbito da Região Metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro, visando ao repasse dos subsídios provenientes do Fundo Estadual de Transportes às 
concessionárias e permissionárias de transporte público, no valor de R$295.000.000,00; 

Processo nº 113.567-1/12 - Ato de Inexigibilidade de Licitação celebrado pela Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos – SEASDH em favor da empresa SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário 
S.A., visando à execução do projeto “Café da Manhã nas Estações”, no valor de R$5.934.000,00; 

Processo nº 111.857-0/12 - Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº 173/2010 firmado entre o Departamento 
de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ e a empresa Criativa Participações Ltda., visando à 
prestação de serviço de implantação e operacionalização da base de Call Center em instalações internas do 
DETRAN/RJ, com serviços administrativos correlatos, incluindo consultoria e desenvolvimento de software, 
conforme discriminado no Projeto Básico, no valor de R$12.618.848,65; 
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Processo nº 110.546-6/12 - Tomada de Contas Especial instaurada pela Auditoria-Geral do Estado – AGE em 
virtude de decisão proferida no Relatório de Inspeção Ordinária, de natureza Operacional, processo TCE-RJ nº 
112.725-7/08, com o objetivo de acompanhar a situação previdenciária do Estado do Rio de Janeiro; 

Processo nº 100.892-1/12 - Ato de Inexigibilidade de Licitação firmado pela Companhia Estadual de Engenharia de 
Transportes e Logística – CENTRAL em favor de SuperVia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., visando 
à prestação do serviço experimental, no prazo de 12 meses, a partir da data de assinatura do contrato, de operação 
do serviço público alimentador do serviço público de transporte ferroviário, para operação, administração, 
manutenção e conservação de teleférico destinado a conduzir e dar acesso aos usuários à estação ferroviária, 
incluindo a exploração comercial dos terminais de transbordo, localizado no Complexo do Alemão, com autorização 
de cobrança de tarifa social e turística, bem como de exploração das receitas acessórias, no valor de 
R$50.123.892,42. Na sessão realizada em 31.05.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação para apresentação de 
justificativas, informações, documentos e esclarecimentos; 

Processo nº 105.803-5/12 - Ato de Dispensa de Licitação firmado pela Secretaria de Estado de Educação – 
SEEDUC em favor da Fundação Roberto Marinho, visando à prestação dos serviços para implementação do Projeto 
de Aceleração de Estudos, que utilizará a metodologia do TELECURSOS® - TELESSALA, para atender a alunos do 
ensino fundamental e do ensino médio da Rede Pública Estadual, que se encontram em situação de atraso escolar, 
no valor de R$12.652.886,00. Na sessão realizada em 11.12.12, o Tribunal decidiu pela Diligência Externa com 
Comunicação para o encaminhamento de documentos; 

Processo nº 104.123-4/11 - Ato de Dispensa de Licitação firmado pela Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS 
em favor da Empresa Delta Construções S.A., processo TCE-RJ nº 116.776-1/10, visando à execução das obras 
emergenciais de recuperação de pontes, Via Urbana, rede de drenagem pluvial e do Rio Guaxindiba, trecho 
compreendido entre a confluência com o Rio Alcântara e a Estrada Santa Izabel, no Município de São Gonçalo/Lote 
2 – Trecho da Bacia à montante da BR 101, com prazo de 180 dias para sua conclusão, no valor de 
R$22.044.659,57. Na sessão realizada em 02.10.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação para a adoção de 
providências necessárias ao atendimento das proposições formuladas pelo Corpo Instrutivo, com a apresentação de 
esclarecimentos e documentos; 

Processo nº 109.388-9/10 - Contrato nº 046/2010 celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – 
PMERJ e a empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., visando à aquisição de 
viaturas, com manutenção e gestão da frota, incluindo 812 veículos e 325 motocicletas, todos 0km (zero quilômetro), 
no valor total de R$214.489.980,00. Na sessão realizada em 04.12.12, o Tribunal decidiu pela Ciência ao Plenário; e 
pela Comunicação para atendimento dos itens propostos pelo Corpo Instrutivo; 

Processo nº 114.868-0/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 008/2012 encaminhado pela Secretaria de 
Estado da Casa Civil, visando à alienação de imóveis pelo valor global mínimo estimado de R$47.450.000,00. Em 
sessão realizada em 18.10.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital; e pelo posterior Arquivamento do 
processo; 

Processo nº 105.850-8/12 - Ato de Dispensa de Licitação firmado pela Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS 
em favor da Empresa Geomecânica S.A. Tecnologia de Solos, Rochas e Materiais, visando à execução de obras 
emergenciais de contenção de encostas, ancoragem e desmonte no Município de Niterói, no prazo de 180 dias, no 
valor de R$27.117.518,19; 

Processo nº 105.946-3/12 - Contrato nº 007/2012 celebrado em 02.04.12 entre a Fundação Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – UERJ e a empresa Construir Arquitetura e Serviços Ltda., visando à prestação de serviços de limpeza, 
asseio, higiene, conservação, desinsetização, descupinização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável do 
Campus Negrão de Lima e outras áreas da UERJ, pelo prazo de 48 meses, no valor de R$32.300.000,00; 

Processo nº 208.518-4/11 e outros - Os processos se referem a contratos de trabalho por prazo determinado 
firmados pela Prefeitura Municipal de Mendes para o período compreendido de 01.01 a 31.12.11, sendo analisados 
em conjunto pelo princípio da conexão processual. Na sessão realizada em 27.06.12, o Tribunal decidiu pela 
Notificação para apresentação de razões de defesa, esclarecimentos, informações e justificativas, acompanhados 
de documentação comprobatória, para as irregularidades apontadas; 

Processo nº 243.677-7/10 - Edital do Concurso Público nº 001/2009 da Prefeitura Municipal de Quissamã, 
visando ao preenchimento de empregos de nível médio e superior, do quadro permanente de pessoal de 
professores e especialistas de educação. Na sessão realizada em 13.12.12, o Tribunal decidiu pelo 
Conhecimento do Edital, com Ressalva a não adoção de prova de títulos entre as avaliações adotadas para o 
cargo de Professor I – Ensino Fundamental, em transgressão ao estatuído no art. 206, V da CF/88, c/c art. 67, I 
da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), alertando a autoridade 
competente de que os contratos respectivos estarão sujeitos à recusa de registro por parte desta Corte; pela 
Recomendação; pela Determinação; e pela Anexação ao processo TCE-RJ nº 214.388-9/10; 
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Processo nº 202.316-2/11 - Contrato nº 022/2006, de 16.10.06, celebrado pelo Município de Macaé, por meio do 
Fundo Municipal de Saúde, com a empresa Clave - Clínica Avenida Ltda. ME, visando à contratação de serviços 
médico-hospitalares, através de diagnóstico por imagem, pelo prazo de 8 meses, contados a partir da assinatura do 
Contrato, no valor de R$2.950.280,00. Na sessão realizada em 24.04.12, o Tribunal decidiu pela Notificação para 
apresentação de razões de defesa e atendimento das exigências propostas pelo Corpo Instrutivo; 

Processo nº 232.690-4/12 - Auditoria Governamental Especial de Inspeção realizada na Prefeitura Municipal de 
Japeri, de 27.08.12 a 28.09.12, com abrangência de 01.01.10 a 01.09.12, em atendimento à solicitação do Presidente 
da Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, com o objetivo de 
verificar denúncia divulgada pela imprensa sobre superfaturamento na compra de merenda escolar, resultando em 
prejuízo para o Município da ordem de R$2.000.000,00. Na sessão realizada em 18.12.12, o Tribunal decidiu pela 
Conversão do processo em Tomada de Contas Especial ex officio; pela Citação para apresentação de razões de 
defesa ou recolhimento da quantia equivalente a 1.212.023,37 UFIRs-RJ; pela Notificação para apresentação de 
razões de defesa, acompanhadas de documentação comprobatória; pelas Comunicações para atendimento das 
determinações e ciência da recomendação; e pelas Expedições de Ofícios à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio 
de Janeiro, à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando à adoção das 
medidas pertinentes; 

Processo nº 238.954-0/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 005/2012 encaminhado pela Prefeitura 
Municipal de Nilópolis, visando a selecionar empresas para operar os Lotes A e B de linhas municipais de transporte 
coletivo de passageiros, mediante contrato de concessão, com critério de julgamento de melhor proposta, em razão da 
combinação dos critérios de maior oferta, pela outorga da concessão com o de melhor técnica (estabelecido no inciso 
VI da Lei Federal nº 8.987/95, que dispõe sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços 
Públicos), no valor total estimado de R$173.257.916,01 (Lote 1 - R$45.175.818,89 e Lote 2 - R$128.082.097,12), 
considerando o prazo de vinte anos. Na sessão realizada em 18.12.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação para 
cumprimento de Diligência Externa, apresentando justificativas e documentos e procedendo a ajustes e retificações no 
Edital, bem como adiando a Concorrência pelo prazo necessário ao cumprimento da diligência e à decisão definitiva a 
ser adotada por esta Corte; 

Processo nº 115.020-7/12 - Edital de Concorrência nº 019/2012 encaminhado pelo Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA, visando à execução das obras de controle de inundação, drenagem e recuperação ambiental das 
bacias dos Rios Príncipe, Imbuí e Paquequer, no Município de Teresópolis, pelo prazo de 24 meses, com o valor 
estimado de R$161.560.580,26. Na sessão realizada em 18.12.12, o Tribunal decidiu pelo Conhecimento do Edital, 
ressalvada a análise da economicidade, que deverá ser concluída quando da remessa do contrato; pelo 
Cumprimento das Determinações antes da realização do certame licitatório, as quais deverão ser comprovadas 
quando do encaminhamento do instrumento contratual a esta Corte, sob pena de nulidade de todo o procedimento 
licitatório e dos instrumentos decorrentes; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 114.416-3/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 014/2012 encaminhado pela Fundação 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RJ, visando à execução de serviços de readequação da sinalização 
horizontal, com elementos de segurança viária nas rodovias estaduais e acessos sob sua jurisdição, pelo prazo de 
720 dias corridos, no valor total estimado de R$78.322.377,64. Na sessão realizada em 27.11.12, o Tribunal decidiu 
pelo Conhecimento do Edital; pela Comunicação para cumprimento de determinações propostas pelo Corpo Instrutivo a 
ser comprovado quando da remessa do contrato, sob pena de nulidade do Edital e dos instrumentos dele decorrentes; 
e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 114.348-0/12 - Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 005/2012, do tipo menor preço, com 
regime de empreitada integral, da Secretaria de Estado da Casa Civil, visando à contratação de serviços para a 
consolidação de projeto executivo e execução de obras de engenharia para reestruturação do sistema de bondes de 
Santa Teresa, no Município do Rio de Janeiro, no valor de R$61.895.432,92. Na sessão realizada em 18.12.12, o 
Tribunal decidiu, após a Secretaria de Estado da Casa Civil ter comprovado o pleno cumprimento das determinações 
desta Corte exaradas na sessão de 06.11.12, pela Ciência do atendimento; e pelo posterior Arquivamento do processo; 

Processo nº 116.960-8/12 - Edital de Concorrência nº 037/2012 encaminhado pela Secretaria de Estado de Obras 
– SEOBRAS, do tipo menor preço, visando à elaboração de projeto executivo e à execução de obras de ampliação 
do sistema de abastecimento de água dos Municípios de Seropédica e Itaguaí, no prazo de 720 dias, com regime de 
execução de empreitada por preço unitário, no valor estimado de R$54.703.810,93. Na sessão realizada em 
29.11.12, o Tribunal decidiu pela Comunicação para cumprimento de determinações. 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
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O Tribunal, preservando os princípios da legalidade e da legitimidade, tem 
dado destaque à análise processual sob a ótica da economicidade e, 
especificamente, em relação ao exame de editais de licitação de diversos órgãos 
jurisdicionados, de acordo com os pressupostos de comparação com preços de 
mercado através do estudo técnico do processo de formação de preço, elaboração 
de alternativas técnicas viáveis para a solução de problemas a enfrentar e 
apresentação de alternativa mais vantajosa para a administração e manutenção de 
intercâmbio entre os órgãos de controle externo e de controle interno. Os resultados 
obtidos têm sido expressivos. 

 

A redução dos valores estimados nos editais, após análise da 
Subsecretaria de Obras e Serviços de Engenharia – SSO e da Coordenadoria de 
Estudos e Análises Técnicas – CEA, gerou, em 2012, uma economia de 
R$168.824.173,70 aos cofres públicos, conforme discriminado na tabela a seguir: 

PERÍODO ECONOMIA GERADA 
(R$) 

1º Trimestre 77.955.025,08 

2º Trimestre 39.527.591,10 

3º Trimestre 32.693.375,13 
4º Trimestre 18.648.182,39 

TOTAL EXERCÍCIO 168.824.173,70 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
 

Ressaltamos, também, a relevância das análises dos editais de licitação 
realizadas pela Subsecretaria de Obras e Serviços de Engenharia – SSO, referentes 
à alienação de imóveis, que proporcionaram acréscimos nos preços mínimos 
estabelecidos originalmente, conforme discriminado na tabela a seguir: 

PERÍODO ACRÉSCIMO GERADO 
(R$) 

1º Trimestre 6.400.000,00 
2º Trimestre 4.219.500,00 

3º Trimestre 2.446.907,00 

4º Trimestre 0,00 

TOTAL EXERCÍCIO 13.066.407,00 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
 

Os processos de órgãos jurisdicionados referentes a editais de licitação 
revogados atingiram o montante de R$124.825.282,57 no ano de 2012, conforme 
discriminado na tabela a seguir: 
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PERÍODO EDITAIS DE LICITAÇÃO REVOGADOS 
(R$) 

1º Trimestre 59.961.631,46 

2º Trimestre 39.210.029,43 
3º Trimestre 13.171.572,41 

4º Trimestre 12.482.049,27 

TOTAL EXERCÍCIO 124.825.282,57 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE. 
 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Auditoria de 
Acompanhamento da Região Serrana da SGE foram prorrogados a fim de promover 
o acompanhamento das despesas ali realizadas pelos órgãos municipais e 
estaduais, uma vez que houve a prorrogação do estado de calamidade pública nos 
Municípios de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio 
Preto, Sumidouro e Teresópolis, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a 
Região Serrana em janeiro de 2011. 

 

Destacamos ainda o trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal 
tendo em vista os preparativos para os grandes eventos esportivos que serão 
realizados no Rio de Janeiro nos próximos anos: Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 
2016. A Auditoria Governamental tem o objetivo de acompanhar os atos de gestão 
de quaisquer órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Rio 
de Janeiro quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência referentes à 
utilização de recursos públicos destinados aos eventos, como por exemplo a 
verificação da execução contratual das obras de reforma e adequação do Estádio 
Mário Filho – MARACANÃ para a Copa do Mundo. 

 

Ressaltamos as primeiras ações / resultados obtidos através da criação, no 
segundo trimestre, do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – GTCON/SGE e do 
Núcleo de Capacitação e Estudos Técnicos NCE-SUM/ECG. O GTCON promoveu 
Reuniões Técnicas na Escola de Contas e Gestão em Niterói, com o objetivo de sanar 
dúvidas dos jurisdicionados sobre a aplicação das Normas da Nova Contabilidade 
Pública em implantação no Brasil. Foram convidados para as reuniões os responsáveis 
pelos serviços de Contabilidade, Controle Interno e Organização Administrativa e 
Financeira. A oficina “Prescrição e Decadência das Sanções Administrativas no Âmbito 
da SUM” inaugurou as atividades do NCE-SUM/ECG, focando a diferença entre 
Prescrição e Decadência e outros elementos afins no âmbito do Direito Administrativo. 
Participaram dessa primeira oficina dezoito servidores da SUM. 
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2.4 - Atos do Plenário 
 

Retornar 
2.4.1 - Processos Relatados 

 

No decorrer do exercício de 2012, 113.565 processos foram examinados 

pelo Plenário deste Tribunal. Suas naturezas são apresentadas na tabela a seguir: 

NATUREZA DO PROCESSO EXERCÍCIO DE 2012 
APOSENTADORIA 13.743 
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 998 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 451 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL ESPECIAL 11 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 8 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL ORDINÁRIA 226 
CONCURSO PÚBLICO - ABERTURA (EDITAL) 396 
CONCURSO PÚBLICO - ATO E CONTRATO DE ADMISSÃO 1.375 
CONSULTA 68 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO 51.522 
CONTRATO 4.790 
CONVÊNIO 952 
DENÚNCIA / REPRESENTAÇÃO 461 
EDITAL 859 
FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30 
PENSÃO 3.291 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ORDENADOR DE DESPESAS 2.803 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTRAS 6.927 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITO / GOVERNADOR 171 
PROCESSO ESPECIAL DE COBRANÇA EXECUTIVA 13 
PROMOÇÃO 2.745 
RECURSO 352 
REFORMA 230 
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL 211 
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA 88 
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 773 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 743 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946 
SOLICITAÇÃO 59 
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 3.874 
TERMO 10.958 
TOMADA DE CONTAS EX OFFICIO 10 
TOMADA DE CONTAS - OUTRAS  702 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 895 
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA 0 
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA 835 
OUTRAS NATUREZAS 1.049 

TOTAL 113.565 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões – SSE; 
Nota: As quantidades na tabela acima é resultado do somatório daquelas apresentadas nos Relatórios Trimestrais. 
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2.4.2 - Decisões 
 
 
No período, foram proferidas as seguintes decisões: 

PRELIMINARES 
CITAÇÃO 657 
COMUNICAÇÃO / DILIGÊNCIA EXTERNA 47.360 
CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS 133 
DEFERIMENTO 3.584 
DETERMINAÇÃO 26.939 
DILIGÊNCIA INTERNA 1.790 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 6.488 
INDEFERIMENTO 803 
NOTIFICAÇÃO 16.836 
SOBRESTAMENTO 5.404 
SUBTOTAL 109.994 

DEFINITIVAS 
ACOLHIMENTO DA DEFESA 1.223 
ACOLHIMENTO DA DENÚNCIA 49 
APLICAÇÃO DE MULTA 6.986 
ARQUIVAMENTO 16.643 
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO 2.046 
CIÊNCIA 6.522 
CONHECIMENTO 9.285 
ILEGALIDADE / IRREGULARIDADE 1.275 
NÃO ACOLHIMENTO / NÃO CONHECIMENTO 3.677 
RECUSA DO REGISTRO 7.374 
REGISTRO 18.400 
REGULARIDADE DE CONTAS 5.929 
SUBTOTAL 79.409 

EMISSÃO DE PARECERES PRÉVIOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 88 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO 4 
SUBTOTAL 92 

OUTRAS 
OUTRAS DECISÕES 25.876 

TOTAL  215.371 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões – SSE; 
Nota: As quantidades na tabela acima é resultado do somatório daquelas apresentadas nos Relatórios 

Trimestrais. 

 

No decorrer do exercício de 2012 foram realizadas 88 Sessões Plenárias: 

SESSÃO PLENÁRIA QUANTIDADE 
ORDINÁRIA 87 
ESPECIAL 1 

TOTAL 88 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões – SSE; 
Nota: As quantidades na tabela acima é resultado do somatório daquelas apresentadas nos Relatórios 

Trimestrais. 
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2.4.3 - Contas de Governo do Estado 
 

Pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 123, inciso I, 
combinado com o artigo 36 da Lei Complementar nº 63/90, compete ao Tribunal de 
Contas emitir Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas apresentada anualmente 
pelo Governador e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da 
Assembleia Legislativa. 

 
O Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da 

Prestação de Contas, emitirá seu parecer, havendo interrupção desse prazo, quando 
for apresentada sem atender aos requisitos legais ou contiver falhas formais, até que 
o processo seja regularizado. 

 
O Conselheiro Aluisio Gama de Souza foi designado Relator das Contas 

de Governo relativas ao exerício de 2011, mediante sorteio eletrônico, na 1ª Sessão 
Ordinária desta Corte realizada em 11.01.12. 

 
A Prestação de Contas ingressou neste Tribunal no dia 30.03.12, 

portanto dentro do prazo legal, e foi protocolizada no mesmo dia sob o número 
TCE-RJ 103.535-6/12. 

 
Em Sessão Especial realizada no dia 22 de maio de 2012, o Plenário do 

TCE-RJ, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, acatou o Parecer Prévio 
favorável à aprovação das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro, o Exmo. Senhor Governador Sérgio Cabral Filho, com 
ressalvas, determinações e recomendações. 

 
Várias autoridades estaduais estiveram presentes à Sessão, entre elas o 

Vice-Governador e Coordenador Executivo dos Projetos e Obras de Infraestrutura do 
Estado, Luiz Fernando de Souza; o Secretário de Governo, Wilson Carlos Cordeiro da 
Silva Carvalho; o Secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Ruy Barbosa Guerra 
Martins; o Secretário de Fazenda, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos; o 
Subsecretário de Orçamento, Júlio César Mantovani; o Subsecretário de Política 
Fiscal, George André Palermo Santoro; o Auditor-Geral, Eugênio Manoel da Silva 
Machado; e o Contador-Geral, Francisco Pereira Iglesias. 
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O Conselheiro-Relator exibiu um resumo dos aspectos econômicos que 

permearam o ano de 2011 e apontou o desempenho positivo da economia 

fluminense, que manteve a expansão verificada em 2010, apesar da conjuntura 

internacional desfavorável. 

 

A apreciação das Contas de Governo, além das demonstrações 

contábeis, entre outros demonstrativos econômico-financeiros e de gestão 

fornecidos pelo Executivo, através da Contadoria-Geral e da Auditoria-Geral, foi 

subsidiada pelos diversos produtos da atuação deste Tribunal, desde que, sob 

determinado aspecto, pudessem impactar o comportamento das contas 

governamentais, dentre outros: auditorias governamentais nas áreas de saúde, 

educação, tecnologia da informação (TI), receita e projetos ligados à realização da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 e análise dos 

relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

No exercício de 2011, o Estado do Rio de Janeiro arrecadou R$55,4 

bilhões e o resultado orçamentário, considerando as despesas liquidadas, foi 

superavitário em R$1,2 bilhão. 

 

A receita tributária, principal fonte dos recursos estaduais, que 

representou 58,80% do total arrecadado em 2011, e o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS), que perfez aproximadamente 76,20% daquela, apresentaram 

crescimento real de 3,14% e 3,35% em relação ao ano de 2010, respectivamente. 

 

Entre os diversos pontos abordados pelo Relator, consta em seu voto o 

registro do atendimento aos limites constitucionais e aos preconizados na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e outras legislações, referentes a gastos com pessoal do 

Poder Executivo, manutenção e desenvolvimento do ensino, incluindo a 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, investimentos nas 

ações e serviços públicos na área de saúde, por exemplo. 
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Destaque também receberam os recursos relativos à Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, ao 

Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais – FECP e ao Fundo 

Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, aplicados em percentuais 

compatíveis com os mínimos estabelecidos pelas legislações pertinentes. 

 

O relatório final e o voto do Conselheiro-Relator encontram-se 

disponíveis, na íntegra, no sítio do TCE-RJ na internet - www.tce.rj.gov.br. 
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2.4.4 - Contas da Administração Financeira dos Municípios 
 

 
Pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 125, inciso I, 

compete ao Tribunal de Contas emitir Parecer Prévio sobre as Prestações de 

Contas da Administração Financeira dos Municípios, no prazo de 60 (sessenta) dias 

a contar de seu recebimento. 
 

Ao apreciar as contas anuais dos 91 municípios jurisdicionados, o  

TCE-RJ verifica a gestão política do Chefe do Poder Executivo, com foco principal 

no atendimento aos limites constitucionais e legais de gastos nas áreas de 

educação, saúde e meio ambiente e de despesas com pessoal. 

 

As mencionadas contas são prestadas anualmente pelos Prefeitos dentro 

do prazo de 60 (sessenta) dias após a abertura da respectiva Sessão Legislativa 

Municipal, ressalvados os casos em que a Lei Orgânica Municipal dispuser de 

maneira diversa. 

 

O Parecer Prévio do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão 

de dois terços dos membros da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 124, 

§ 2º, da Constituição Estadual. 
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O TCE-RJ, após a experiência positiva, quando adotou medidas para 

agilizar a tramitação das prestações de contas municipais, sem perda da qualidade 

das suas análises, buscou, em 2012, aprimorar o modelo de instrução. Para tanto, 

uma nova relação de documentos a serem apresentados pelos municípios foi 

disponibilizada no sítio eletrônico do TCE-RJ, incluindo a solicitação de elementos 

que registram o controle orçamentário, quanto à abertura de créditos adicionais, e 

financeiro, sobre a conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 

Durante o exercício, o Plenário emitiu 91 Pareceres Prévios relativos às 

Prestações de Contas da Administração Financeira dos Municípios, conforme tabela 

a seguir: 

MUNICÍPIO EXERCÍCIO PARECER PRÉVIO 

Angra dos Reis 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Aperibé 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Araruama 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Areal 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Armação dos Búzios 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Arraial do Cabo 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Barra do Piraí 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Barra Mansa 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Belford Roxo 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Bom Jardim 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Bom Jesus do Itabapoana 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Cabo Frio 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Cachoeiras de Macacu 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Cambuci 2011 Contrário com Determinações e Recomendações 

Campos dos Goytacazes 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Cantagalo 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Carapebus 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Cardoso Moreira 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Carmo 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Casimiro de Abreu 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Comendador Levy Gasparian 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Conceição de Macabu 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 
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MUNICÍPIO EXERCÍCIO PARECER PRÉVIO 
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Cordeiro 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Duas Barras 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Duque de Caxias 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Engenheiro Paulo de Frontin 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Guapimirim 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendação  

Iguaba Grande 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Itaboraí 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Itaguaí 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Italva 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações  

Itaocara 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendação  

Itaperuna 2011 Contrário com Determinações e Recomendações 

Itatiaia 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendação  

Japeri 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Laje do Muriaé 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Macaé 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Macuco 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Magé 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Mangaratiba 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Maricá 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Mendes 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Mesquita 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Miguel Pereira 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Miracema 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Natividade 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendação  

Nilópolis 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Niterói 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Nova Friburgo 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Nova Iguaçu 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Paracambi 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Paraíba do Sul 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Paraty 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Paty do Alferes 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Petrópolis 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Pinheiral 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Piraí 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Porciúncula 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Porto Real 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 
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MUNICÍPIO EXERCÍCIO PARECER PRÉVIO 

Quatis 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Queimados 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Quissamã 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Resende 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Rio Bonito 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendação 

Rio Claro 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Rio das Flores 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Rio das Ostras 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Santa Maria Madalena 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Santo Antônio de Pádua 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

São Fidélis 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

São Francisco do Itabapoana 2011 Contrário com Determinações e Recomendações 

São Gonçalo 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

São João da Barra 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

São João de Meriti 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

São José de Ubá 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

São José do Vale do Rio Preto 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

São Pedro da Aldeia 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

São Sebastião do Alto 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Sapucaia 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Saquarema 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Seropédica 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Silva Jardim 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Sumidouro 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Tanguá 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Teresópolis 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Trajano de Moraes 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Três Rios 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Valença 2011 Favorável com Ressalvas, Determinações e Recomendações 

Varre-Sai 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações  

Vassouras 2011 Favorável com Ressalvas e Determinações 

Volta Redonda 2011 Contrário com Determinações 
Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões – SSE. 
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2.4.5 - Acórdãos 
 
Os 2.631 Acórdãos expedidos no período totalizaram R$71.903.540,70 

(31.603.173,6539 UFIRs-RJ), conforme tabela a seguir: 

TIPO DE ACÓRDÃO QUANTIDADE VALOR EM UFIR-RJ(1) VALOR EM REAL 

APLICAÇÃO DE MULTA 1.456 4.858.867,9000 11.054.896,25

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO 1.175 26.744.305,7539 60.848.644,45

TOTAL 2.631 31.603.173,6539 71.903.540,70

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral das Sessões – SSE; 
Nota: As quantidades e os valores na tabela acima é resultado do somatório daqueles apresentados nos Relatórios Trimestrais; 
(1)UFIR-RJ de 2012 = R$2,2752. 
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2.4.6 - Irregularidades em Prestações e Tomadas de Contas 
 

Conforme disposto nas alíneas a, b e c do inciso III do artigo 20 da Lei 

Complementar Estadual nº 63, de 01.08.90, o Tribunal de Contas julgará irregulares 

as contas, quando comprovada a ocorrência de grave infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial; injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico; e desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos. 
 

Ao longo do exercício, 446 processos de prestação ou tomada de contas 

foram julgados irregulares pelo Plenário do Tribunal, com imputação de débito e/ou 

aplicação de multas no valor total de 26.565.704,7754 UFIRs-RJ, correspondentes a 

R$60.442.291,50 com base na UFIR-RJ do exercício de 2012 (R$2,2752). 
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2.4.7 - Fiscalização de Atos e Contratos 
 

Segundo o que dispõe o artigo 39 da Lei Complementar nº 63, de 01.08.90, 

para assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas, cabe ao 

Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos atos e contratos de que resultem 

receitas ou despesas, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição. 
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Em 2012, 829 processos foram julgados ilegais pelo Plenário do Tribunal, 

com imputação de débito e/ou aplicação de multas no valor total de 1.272.829,4000 

UFIRs-RJ, correspondentes a R$2.895.941,45, com base na UFIR-RJ do exercício 

de 2012 (R$2,2752). 
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2.5 - Comunicação das Decisões 
 

No exercício, para comunicação das decisões plenárias aos responsáveis 

ou interessados, foram expedidos 47.641 ofícios, sendo: 3.243 destinados a Citação, 

4.541 a Notificação Pessoal e 39.857 a Comunicação. Desse total, 11.033 foram 

processados por meio do Sistema de Comunicação Digital – SICODI, 

representando, aproximadamente, 23,16%. Foram publicados, ainda, 1.498 editais 

de chamamento ao processo no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DORJ, 

Parte I. 
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2.6 - Cobrança Executiva de Multas e Débitos 
 
Ao fim do exercício constavam 9.835 processos de cobrança executiva no 

Banco de Dados da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas – PGT. Desse total, 

967 processos já encerrados, em função do recolhimento das quantias devidas, com 

a consequente quitação concedida pelo Plenário ou, em relação às multas, do óbito 

dos responsáveis. Os demais são 7.147 processos referentes a órgãos estaduais e 

1.721 a órgãos municipais, cujas informações são apresentadas na tabela a seguir: 

SITUAÇÃO VALORES EM UFIR-RJ(1)

ESFERA 
Cobrança 
Amigável* Ajuizado Parcelamento Total** Cobrança 

Amigável* Ajuizado Parcelamento

Estadual 2.674 4.304 169 7.147 12.809.613,54 26.936.951,08 542.318,21 

Municipal 1.091 600 30 1.721 48.073.252,10 19.249.986,26 282.167,01 

TOTAL 3.765 4.904 199 8.868 60.882.865,64 46.186.937,34 824.485,22 
Fonte: Relatório Trimestral de Atividades da Procuradoria-Geral do TCE-RJ, referente ao 4º trimestre; 
(1)UFIR-RJ de 2012 = R$2,2752; 
*Os processos em cobrança amigável correspondem àqueles já inscritos em dívida ativa e ainda não ajuizados; 
**Não inclui os processos já encerrados. 
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2.7 - Execução Orçamentária do Estado 
 

 

Neste tópico, são apresentadas as informações referentes à receita 
arrecadada e às despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2012. 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando da publicação da 
execução orçamentária relativo ao mês de dezembro de 2012, em 04.02.13, excluiu 
os valores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE e da Imprensa 
Oficial – I.O., por serem consideradas empresas não dependentes, de acordo com 
as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, motivo pelo qual os 
respectivos orçamentos não integram mais a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

Considerando-se os dados consolidados da execução orçamentária das 
Administrações Direta e Indireta, os valores são os seguintes: 

Valores em R$ 

Exercício de 2012 

Descrição Corrente de Capital Total 

Receita Arrecadada [a] 57.796.683.943,38 5.793.781.510,50 63.590.465.453,88

Despesa Empenhada [b] 55.779.587.484,74 8.039.659.486,76 63.819.246.971,50

Despesa Liquidada [c] 55.471.025.742,20 7.984.492.179,36 63.455.517.921,56

Despesa Paga [d] 53.695.633.442,65 7.502.025.306,07 61.197.658.748,72

Resultado da Execução Orçamentária [a-b] 2.017.096.458,64 (2.245.877.976,26) (228.781.517,62)

Resultado [a-c] 2.325.658.201,18 (2.190.710.668,86) 134.947.532,32

Fonte: Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR. 
 

Pelos valores apresentados na tabela acima, ocorreu um superávit de 
R$134.947.532,32 na execução orçamentária. 

 

Cumpre ressaltar que os dados apresentados pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro ainda serão analisados por esta Corte, devendo ser ratificados 
e/ou retificados por ocasião do exame das Contas de Gestão referentes ao 
exercício de 2012. 

 

A Lei Orçamentária nº 6.125, de 28.12.11, estimou a receita e fixou a 
despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2012 em 
R$64.032.218.033,00, conforme tabela a seguir: 
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Valores em R$ 
RECEITA DESPESA 

Especificação Valor Especificação Valor 
Corrente 56.679.593.592 Corrente 55.019.007.282 
Tributária 36.621.942.997 Pessoal e Encargos Sociais 14.809.783.113 
De Contribuição 1.277.680.901 Juros e Encargos da Dívida 2.543.765.503 
Patrimonial 7.883.693.350 Outras Despesas Correntes 25.679.464.114 
Agropecuária 128.450 Outras Despesas Correntes - Inativos e Pensionistas 9.243.200.001 
Industrial  40.180.000 Pessoal e Encargos Sociais Intraorçamentárias 2.015.230.619 
De Serviços 350.099.916 Outras Despesas Correntes Intraorçamentárias 727.563.932 
Transferência Corrente 6.284.578.846 
Outras Receitas Correntes 1.545.774.611 

Contribuições Intraorçamentárias 1.986.594.613 
De Serviços Intraorçamentárias 272.044.792 
Transferências Correntes Intraorçamentárias 338.739.110 
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 78.136.006 

  

De Capital 7.352.624.441 De Capital 9.012.910.751 
Operações de Crédito 2.974.283.000 Investimentos 6.734.791.483 
Alienação de Bens 2.407.335.184 Inversões Financeiras 121.623.646 
Amortização de Empréstimos 260.288.786 Amortização da Dívida 2.156.495.622 
Transferências de Capital 1.641.437.441 
Outras Receitas de Capital 2.000.000 

Transferências de Capital Intraorçamentárias 67.280.030 
  

  Reserva de Contingência 300.000 

Total 64.032.218.033 Total 64.032.218.033 
Fonte: Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR. 

 
A seguir, é demonstrada, de forma sintética, a arrecadação da receita nos 

trimestres: 
Valores em R$ 

Especificação 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS CORRENTES 13.808.938.334,50 14.402.391.448,98 14.011.835.152,54 15.573.519.007,36 57.796.683.943,38
Receitas Tributárias 8.860.541.169,66 8.758.006.409,57 8.579.426.707,79 8.943.740.786,26 35.141.715.073,28
Receita de Contribuição 315.206.624,63 267.490.944,77 234.196.771,09 495.862.221,80 1.312.756.562,29
Receita Patrimonial 2.388.649.682,80 2.505.057.082,74 2.477.103.845,33 2.289.974.234,68 9.660.784.845,55
Receita Agropecuária 35.559,71 35.867,95 41.645,84 24.183,73 137.257,23
Receita Industrial 71.458,25 48.499,89 13.223.725,99 17.041.683,35 30.385.367,48
Receita de Serviços 47.619.382,23 120.954.452,68 101.461.879,34 92.758.744,24 362.794.458,49
Transferências Correntes 1.331.381.548,52 1.424.298.950,68 1.388.191.224,70 1.588.091.161,57 5.731.962.885,47
Outras Receitas Correntes 332.543.303,78 774.572.495,19 636.096.142,84 1.075.922.100,07 2.819.134.041,88
Tributárias Intraorçamentárias 64.299,11 38.001,60    102.300,71
Contribuições Intraorçamentárias 496.118.141,80 459.181.333,66 502.670.764,55 576.701.207,41 2.034.671.447,42
Patrimoniais Intraorçamentárias 774.943,95 862.871,34 882.630,83 1.086.440,79 3.606.886,91
De Serviços Intraorçamentárias  3.495.912,07 3.929.983,54 4.267.319,54 28.557.501,35 40.250.716,50
Transferências Correntes 
Intraorçamentárias 31.019.453,89 61.753.820,73 52.092.931,85 52.576.148,55 197.442.355,02

Outras Transferências Correntes 
Intraorçamentárias 1.416.854,10 26.160.734,64 22.179.562,85 411.182.593,56 460.939.745,15

RECEITAS DE CAPITAL 318.179.077,17 1.248.409.075,76 534.265.603,01 3.692.927.754,56 5.793.781.510,50
Operações de Crédito 113.043.241,10 1.043.124.417,02 313.478.893,47 3.285.526.426,23 4.755.172.977,82
Alienação de Bens 5.494.380,88 11.512.225,47 2.444.409,85 3.657.363,02 23.108.379,22
Amortizações de Empréstimos 51.378.202,83 52.092.712,51 53.721.597,17 56.257.450,75 213.449.963,26
Transferências de Capital 124.705.777,52 78.691.423,02 126.927.330,95 192.800.749,21 523.125.280,70
Outras Receitas de Capital 39.388,63 23.266,37 127.200,00   189.855,00
Outras Transferências de Capital 
Intraorçamentárias 23.518.086,21 62.965.031,37 37.566.171,57 154.685.765,35 278.735.054,50

TOTAL 14.127.117.411,67 15.650.800.524,74 14.546.100.755,55 19.266.446.761,92 63.590.465.453,88
Fonte: Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR. 
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Constata-se que a receita total arrecadada representou 99,31% do total 

previsto para o exercício. 

 

Dentre as principais receitas, destacam-se as provenientes de ICMS, 

cuja arrecadação totalizou R$29.206.467.362,82, representando aproximadamente 

83,11% das receitas tributárias arrecadadas. 

 

Findo o ano de 2012, a receita oriunda do IPVA totalizou R$1.743.605.226,40, 

representando aproximadamente 4,96% da receita tributária arrecadada, enquanto o 

IRRF, no total de R$1.892.773.439,84, aproximadamente 5,39%. 

 

A seguir, apresenta-se, resumidamente, a despesa empenhada, a 

liquidada e a paga, no período de janeiro a dezembro de 2012: 

Valores em R$ 
Exercício de 2012 

Especificação Empenhada Liquidada Paga 
Despesas Correntes 55.779.587.484,74 55.471.025.742,20 53.695.633.442,65

Pessoal e Encargos Sociais 16.425.780.764,55 16.398.688.186,13 15.577.774.178,92
Juros e Encargos da Dívida 2.633.461.022,46 2.633.461.022,46 2.633.461.022,46
Outras Despesas Correntes 36.720.345.697,73 36.438.876.533,61 35.484.398.241,27

Despesas de Capital 8.039.659.486,76 7.984.492.179,36 7.502.025.306,07

Investimentos 5.606.754.193,45 5.553.864.296,91 5.085.353.284,67
Inversões Financeiras 207.086.210,71 204.808.799,85 190.852.938,80
Amortização da Dívida 2.225.819.082,60 2.225.819.082,60 2.225.819.082,60

Reserva de Contingência 63.819.246.971,50 63.455.517.921,56 61.197.658.748,72

TOTAL 55.779.587.484,74 55.471.025.742,20 53.695.633.442,65
Fonte: Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR. 

 

Dentre as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, cujo total 

liquidado foi de R$16.398.688.186,13, destaca-se o elemento Vencimentos e 

Vantagens Fixas - Pessoal Civil, no valor de R$8.333.829.666,87, representando 

aproximadamente 50,82% do montante daquelas despesas. 

 

Evidencia-se também o elemento de despesa Aposentadorias e Reformas 

registrado no grupo Outras Despesas Correntes, cujo total liquidado no período foi 

de R$7.814.115.477,82, representando aproximadamente 21,44% do grupo. 
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O grupo Investimentos representou a maior aplicação na categoria 

econômica Despesas de Capital, cuja despesa liquidada de R$5.553.864.296,91 

representou 69,56% em 2012. 

 

O grupo Amortização da Dívida, segundo maior item das despesas de 

capital, cujo valor liquidado foi de R$2.225.819.082,60, representou 27,88% do total 

liquidado naquela categoria econômica. 
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3 - Atividades Institucionais 

3.1 - Recursos Orçamentários e Financeiros 
 

As dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Estadual nº 6.125, 

de 28.12.11, alteradas conforme Decretos nos 43.935, de 12.11.12, 43.944, de 22.11.12, 

44.004, de 21.12.12 e 44.009, de 27.12.12, para o TCE-RJ e para a ECG, foram 

distribuídas da seguinte forma: 

Natureza da Despesa Dotação Inicial  
(R$) 

Percentual em 
Relação ao Total 

Pessoal e Encargos Sociais 432.536.989,00 76,5 
Serviços de Terceiros 33.874.725,00 6,0 
Material de Consumo 3.323.320,00 0,6 
Outras Despesas Correntes 21.818.628,00 3,8 
Total de Despesas Correntes 491.553.662,00 86,9 
Investimentos 74.070.385,00 13,1 
Total de Despesas de Capital 74.070.385,00 13,1 

Total Geral 565.624.047,00 100,0 
Fonte: Coordenadoria de Orçamento – COO; 

 

Cabe acentuar que as dotações orçamentárias referentes à ECG foram 

anuladas e compensadas pelas atinentes ao Fundo de Modernização do Controle 

Externo do TCE-RJ – FEM/TCE-RJ, instituído pela Lei Estadual nº 6.113, de 

15.12.11, conforme Decreto nº 43.467, de 15.02.12, republicado em 23.02.12. 
 
 

 
Retornar

3.1.1 - Gestão de Recursos Orçamentários e Financeiros 
 
Os valores realizados pelo TCE-RJ e pelo FEM/TCE-RJ (empenhos 

ordinários, globais ou estimativos), segundo a natureza da despesa, ao fim do 

exercício de 2012, são apresentados na tabela a seguir: 

Natureza da Despesa Empenhado  
(R$) 

Pessoal e Encargos Sociais 430.656.949,69 
Serviços de Terceiros 26.366.933,58 
Material de Consumo 2.444.846,41 
Outras Despesas Correntes 19.235.653,13 
Total de Despesas Correntes 478.704.382,81 
Investimentos 61.401.370,66 
Total de Despesas de Capital 61.401.370,66 
Total Geral 540.105.753,47 

Fonte: Coordenadoria de Orçamento – COO. 
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A despesa empenhada no exercício atingiu 95,48% da despesa 
autorizada na dotação orçamentária. 

 

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em conformidade com o 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentadas no demonstrativo a seguir: 

Valores em R$1,00 

Despesa com Pessoal Despesa Liquidada 
Janeiro a Dezembro/2012

Despesa Bruta com Pessoal Ativo 423.241.316 

Despesas Não Computadas (art. 19, § 1º, LRF) 187.912 

Despesa com Pessoal inscrita em Restos a Pagar não Processados 7.415.634 

Total da Despesa com Pessoal para Apuração do Limite – DTP 430.469.038 

Receita Corrente Líquida – RCL 40.613.414.957 

% do Total da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limite – DTP sobre RCL*100 1,060 

Limite Máximo - 1,316% da RCL 534.472.541 

Limite Prudencial - 1,250% da RCL 507.667.687 
Fonte: Ato Executivo TCE-RJ nº 18.547, de 24.01.13 - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-RJ referente ao 3º quadrimestre de 2012. 

 

Deve-se ressaltar que, apesar de estar autorizado a utilizar 1,316% da 
Receita Corrente Líquida do Estado, o Tribunal de Contas manteve suas despesas 
de pessoal em patamar inferior ao limite prudencial de 1,250%, previsto no artigo 22, 
parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Em 15 de fevereiro, mediante publicação do Decreto nº 43.467, foi aberto 

o crédito especial ao orçamento fiscal do FEM/TCE-RJ, cancelando a dotação 
orçamentária da ECG/TCE-RJ, transferindo os saldos financeiros para o Fundo. 
Esse Fundo, criado em dezembro de 2011, através da Lei Estadual nº 6.113, de 
16.12.11, tem como objetivo a complementação dos Recursos Financeiros para 
proporcionar a modernização técnico-administrativa e o aperfeiçoamento das 
atividades de controle externo do TCE-RJ. Em abril de 2012, foi autorizada a 
transferência dos recursos oriundos do superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial dos rendimentos das aplicações financeiras, bem como dos depósitos 
referentes às multas aplicadas pelo TCE-RJ e dos bens patrimoniais vinculados à 
ECG/TCE-RJ para o FEM/TCE-RJ. No 3º trimestre, a ECG não executou despesas 
orçamentárias, que passaram a ser executadas pelo Fundo e pelo TCE-RJ, 
contudo houve receita executada decorrente da autorização, no trimestre anterior, 
da transferência dos recursos. 
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Para registro e controle dos atos e fatos referentes ao Tribunal, à Escola 

Contas e Gestão e ao FEM/TCE-RJ, relativos às gestões orçamentária, financeira e 

patrimonial, foram realizadas, no decorrer do ano, as conformidades diária e contábil 

no SIAFEM, atestando que a documentação comprobatória utilizada está de acordo 

com a legislação que disciplina as execuções orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

Ao longo do ano, a elaboração das conciliações bancárias e os lançamentos 

no Sistema de Informações Gerenciais – SIG foram efetuados, bem como o 

arquivamento de todos os documentos comprobatórios dos atos e fatos administrativos 

afetos à Coordenadoria Setorial de Contabilidade – COC. 

 

O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, as Instituições de 

Ensino Superior e demais representantes das esferas federal, estadual e municipal 

se mobilizaram a fim de inserir o processo de convergência das normas 

internacionais de Contabilidade aplicadas ao setor público no Brasil. No 3º trimestre, 

foi elaborado pelo Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro – GTCON/RJ o Cronograma de Ações de 

Implementação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com base em estudo e 

procedimentos contábeis, adequação, avaliação e implementação das ações 

propostas pela Nova Contabilidade Pública. 

 

No 2º trimestre, em decorrência da modernização do acervo patrimonial, 

foram realizadas diversas doações de bens patrimoniais a entidades estatais e 

paraestatais que manifestaram interesse na utilização dos mesmos, entre elas: Obra 

Social do Rio de Janeiro – RIO SOLIDÁRIO (mobiliário e bens de informática), 

Universidade Federal Fluminense – UFF (equipamentos e suprimentos da extinta 

gráfica); e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro – 

SEAP (17 veículos). 
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No 4º trimestre, as alterações orçamentárias efetuadas no Sistema de 

Administração Financeira – SAF tiveram o objetivo de adequar o Quadro de 

Detalhamento de Despesa – QDD/2012 deste Tribunal e também otimizar a 

execução orçamentária de suas ações (projetos e atividades), bem como a alteração 

no SAF da devolução de pagamento feito à Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. 

Foram ainda realizadas alterações por meio do Decreto nº 43.935 de 12.11.12, 

autorizando a abertura de Crédito Suplementar aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, e do Decreto nº 43.944 de 

23.11.12, que autoriza o Crédito Especial ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial 

de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro – FEM/TCE-RJ. 

 

Neste ano, o TCE-RJ efetivou vinte e um Termos Aditivos, um Acordo de 

Cooperação e cinco Convênios. Dentre os Convênios, destacamos o firmado com o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, que se destina a viabilizar a 

organização e a execução do concurso público para preenchimento de vagas de 

cargos efetivos das carreiras de Analista e Técnico de Controle Externo do Tribunal 

e o firmado com a Fundação para a Infância e Adolescência – FIA, para custeio e 

remuneração das atividades laborativas dos adolescentes aprendizes realizadas 

neste Tribunal. 

 

Em consonância com o plano de austeridade fiscal e economia de 

recursos, o Tribunal manteve ao longo do ano a utilização das modalidades de 

licitação pregão eletrônico e pregão presencial para aquisição de produtos. 

Destacamos, no 3º trimestre, a conclusão de cinco licitações que obtiveram uma 

economia percentual superior a 45% em relação ao valor estimado, dentre elas as que 

objetivaram a contratação de empresa para a prestação de serviço de seguro das 

viaturas do Tribunal e no 4º trimestre, a conclusão de cinco licitações que obtiveram 

uma economia percentual superior a 30% em relação ao valor estimado, dentre elas 

as que objetivaram a contratação de empresa para a prestação de serviço de 

assistência técnica on site, com fornecimento de peças de impressoras. 
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Em 27.12.12, o Tribunal disponibilizou ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro o valor de R$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) do seu 
orçamento, para serem utilizados em outros órgãos estaduais. A economia é 
decorrente do planejamento estratégico de governança, com a contenção de 
despesas e racionalização dos recursos orçamentários e financeiros, referente a 
despesas de custeio e pessoal. 

 
Cabe ressaltar que a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas 

deste Tribunal e da ECG, referente ao exercício de 2011, elaborada em 
cumprimento ao disposto no artigo 131, combinado com o parágrafo único do artigo 
122 da Constituição Estadual, foi aprovada, no 2º trimestre, por unanimidade, pela 
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, seguindo para análise e 
votação em Plenário dos demais parlamentares daquela Casa de Leis. 

 
A Prestação de Contas foi aprovada pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro na sessão realizada em 30.10.12, conforme projeto de 

decreto legislativo nº 8/12, com parecer técnico favorável da Comissão de 

Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da ALERJ, que destacou a 

parcimônia nos gastos pelo Tribunal. A aprovação das contas foi promulgada no 

Decreto Legislativo nº 5, de 30.10.12, republicado no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro em 01.11.12. 
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3.2 - Revisão de Normas e Procedimentos 
 
 

A revisão de normas e procedimentos tem por objetivo aprimorar a 

realização das atividades técnicas e administrativas do Tribunal, adequando-as às 

constantes mudanças verificadas nas estruturas das administrações estadual e 

municipal, na legislação e nas exigências advindas da sociedade. 
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Destaca-se a aprovação dos seguintes Atos em 2012: 

ATO EXECUTIVO 

Ato Executivo nº 18.051, de 16.01.12, que aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas 
Orçamentárias do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2012; 

Ato Executivo nº 18.119, de 14.02.12, que designa servidores para compor a Comissão de Concursos Públicos, 
delegando atribuições para: elaborar proposta de Regulamento do Concurso Público; acompanhar as fases e etapas 
do Concurso Público; emitir parecer conclusivo quanto à homologação do resultado final do Concurso Público, e dá 
outras providências; 

Ato Executivo nº 18.132, de 02.03.12, que altera o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do 
TCE-RJ para o exercício de 2012, aprovado pelo Ato Executivo nº 18.051, de 16.01.12, e modificado pelo Decreto 
nº 43.467, de 15.02.12; 

Ato Executivo nº 18.149, de 06.03.12, que divulga a relação dos municípios jurisdicionados com população inferior a 
50.000 habitantes que apresentaram o Termo de Opção Semestral, referente ao 1º Semestre de 2012, conforme 
disposto no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e o que consta no processo TCE-RJ nº 300.529-2/12; 

Ato Executivo nº 18.157, de 22.03.12, que determina o início do funcionamento do Fundo Especial de Modernização 
do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – FEM, e dá outras providências; 

Ato Executivo nº 18.194, de 11.05.12, que altera o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do 
TCE-RJ para o exercício de 2012, aprovado pelo Ato Executivo nº 18.051, de 16.01.12, e modificado pelo Decreto 
nº 43.467, de 15.02.12, e pelo Ato Executivo nº 18.132, de 02.03.12; 

Ato Executivo nº 18.342, de 13.09.12, que divulga a relação dos municípios jurisdicionados com população inferior a 
50.000 habitantes que apresentaram o Termo de Opção Semestral, referente ao 2º Semestre de 2012, conforme 
disposto no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02, e dá outras providências; 

Ato Executivo nº 18.446, de 21.09.12, que aprova o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre do 
exercício de 2012, exigido pela Lei Complementar nº 101, de 04.05.00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

ATO NORMATIVO  

Ato Normativo nº 124, de 26.03.12, que dispõe sobre a concessão do auxílio-refeição/alimentação, que é um 
benefício de caráter assistencial, de natureza indenizatória, e será devido ao servidor efetivo ativo, ao exclusivamente 
comissionado e ao servidor cedido a este Tribunal, e dá outras providências; 

Ato Normativo nº 125, de 26.03.12, que altera o anexo da Deliberação TCE-RJ nº 244, de 18.12.07, que prevê as 
faixas de valores dos atos, contratos e afins, de envio obrigatório ao Tribunal, a serem observadas pelos órgãos e 
entidades estaduais sob a jurisdição do TCE-RJ, em virtude da variação da receita arrecadada; 

Ato Normativo nº 126, de 26.03.12, que altera o anexo da Deliberação TCE-RJ nº 245, de 18.12.07, que prevê as 
faixas de valores correspondentes à receita arrecadada dos atos, contratos e afins, de envio obrigatório ao Tribunal, a 
serem observadas pelos municípios jurisdicionados, em virtude da variação da receita arrecadada e, ainda, de 
reenquadramento dos municípios constantes do anexo nas mesmas; 

Ato Normativo nº 127, de 08.05.12, que regulamenta, no uso das atribuições legais e regimentais, a aplicação do artigo 
67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a diretriz organizacional da Administração no sentido de promover a 
otimização do efetivo controle e acompanhamento das despesas públicas efetuadas no âmbito desta Corte de Contas; 

Ato Normativo nº 128, de 27.11.12, que dispõe sobre a atualização dos dados cadastrais dos Conselheiros Inativos 
e Pensionistas de ex-Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; 

Ato Normativo nº 129, de 18.12.12, que institui os novos modelos de Carteira de Identificação Funcional, no âmbito 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO 

Resolução nº 271, de 24.01.12, que institui a bandeira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências; 

Resolução nº 272, de 02.02.12, que autoriza a abertura de concurso público para provimento de cargos das carreiras de 
Analista de Controle Externo e Técnico de Controle Externo do Quadro de Pessoal deste Tribunal e dá outras providências; 

Resolução nº 273, de 18.10.12, que altera a redação do §3º e acrescenta o §4º ao artigo 16 da Resolução 
TCE-RJ nº 257, de 13 de março de 2008. 
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DELIBERAÇÃO 

Deliberação nº 256, de 13.08.12, que revoga os artigos 16 e 17, caput, incisos I, II e III e parágrafo único da 
Deliberação TCE-RJ nº 196/96, e dá outras providências; 

Deliberação nº 257, de 07.11.12, que altera o caput do artigo 135 da Deliberação TCE-RJ nº 167/92 (Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro); 
Deliberação nº 258, de 07.12.12, que altera o artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 244/07, sendo que esta 
estabelece normas a serem observadas pelos órgãos e entidades estaduais da Administração Pública Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes, sob a jurisdição do Tribunal de Contas, visando ao controle e fiscalização dos atos 
administrativos que especifica; 

Deliberação nº 259, de 07.12.12, que altera o artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 245/07, sendo que esta 
estabelece normas a serem observadas pelos órgãos e entidades municipais da Administração Pública Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes, sob a jurisdição do Tribunal de Contas, visando ao controle e fiscalização dos atos 
administrativos que especifica. 

PORTARIA 

Portaria SGE nº 01, de 15.03.12, que delega competência aos servidores relacionados na Portaria para: 
- encaminhar às Secretarias-Gerais de Planejamento e Administração os processos e/ou expedientes relativos a 
assuntos internos, tratando de suas respectivas áreas de competência, seja matéria administrativa ou de pessoal em 
geral, para as providências cabíveis, conforme solicitação prévia, ou em devolução, atendendo à eventual solicitação 
de manifestação ou providências deste Controle Externo; 
- encaminhar ao Gabinete da Presidência, solicitando providências quanto: aos processos e/ou expedientes relativos 
à solicitação de cópias de processos e/ou documentos; à devolução de processos e/ou documentos ao Controle 
Externo, desde que devidamente justificados; aos processos para ciência do Excelentíssimo Presidente, para 
autorização de arquivamento, autorização para remessa e/ou devolução ao órgão de origem, devidamente 
justificados, com a ciência e o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro; aos processos e/ou documentos para anexação junto ao processo principal, devidamente justificados, 
acusando carga no Gabinete do Conselheiro-Relator, Ministério Público junto ao TCE-RJ, Procuradoria-Geral do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ou no próprio Gabinete da Presidência; 
- encaminhar às Subsecretarias, Inspetorias e Coordenadorias do Controle Externo os processos, e/ou documentos, 
oriundos: dos diversos setores do controle externo (Subsecretarias, Inspetorias e Coordenadorias) para ciência e 
pronunciamento, preliminar ou complementar à instrução; das Secretarias-Gerais de Planejamento, de Administração 
e das Sessões, deste Tribunal, para ciência e providências, quando houver solicitação de atendimento ou 
manifestação; do Gabinete da Presidência, da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, da Secretaria-Geral das Sessões, da Coordenadoria de Gestão Documental e da Coordenadoria de Controle 
de Prazos, para providências, instrução ou manifestação, quando houver solicitação, bem como nos relatados em 
sessão, para cumprimento de decisão do Egrégio Plenário; 
- encaminhar às Subsecretarias, Inspetorias e Coordenadorias do Controle Externo os expedientes oriundos do 
Gabinete da Presidência, Secretarias-Gerais de Planejamento, Administração e das Sessões, deste Tribunal, para 
ciência e providências, quando houver solicitação de atendimento ou manifestação; 
- encaminhar à Coordenadoria de Gestão Documental os processos e/ou documentos, para manifestação e/ou 
providências, por iniciativa desta Secretaria-Geral ou solicitação das respectivas Subsecretarias, Inspetorias ou 
Coordenadorias deste Controle Externo; 
- encaminhar à Coordenadoria de Gestão Documental os processos e/ou documentos para arquivamento, 
determinação do Egrégio Plenário, ou solicitação, devidamente justificada, das Subsecretarias, Inspetorias e 
Coordenadorias deste Controle Externo; 
- convalida todos os atos praticados até a presente data que tenham adotado os procedimentos descritos nesta Portaria; 
- revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Portaria SGE nº 07, de 8 de dezembro de 2011; 

Portaria SUP/SGE nº 01, de 15.03.12, que delega competência aos Inspetores-Gerais de Controle de Pessoal, bem 
como aos seus substitutos eventuais, na ausência daqueles, para, por despacho saneador, solicitar aos órgãos de 
origem que, no prazo fixado, não superior a 15 (quinze) dias e improrrogável, procedam às correções nos processos que 
contenham, exclusivamente, falhas, erros formais ou omissões, sem implicações de mérito, relativos à área de sua 
competência, inclusive aquelas constantes nas Deliberações TCE-RJ nos 196/96 e 239/06, e dá outras providências; 
Portaria SUM/SGE nº 01, de 15.03.12, que delega competência aos Inspetores-Gerais de Controle Municipal, bem 
como aos seus substitutos eventuais, na ausência daqueles, para, por despacho saneador, solicitar aos órgãos de 
origem que, no prazo fixado, não superior a 15 (quinze) dias e improrrogável, procedam às correções nos processos 
que contenham, exclusivamente, falhas, erros formais ou omissões, sem implicações de mérito, relativos à área de 
sua competência, e dá outras providências; 

Portaria SUE/SGE nº 01, de 15.03.12, que delega competência aos Inspetores-Gerais e Coordenadores-Gerais, bem 
como aos seus substitutos eventuais, na ausência daqueles, para, por despacho saneador, solicitar aos órgãos de 
origem que, no prazo fixado, não superior a 15 (quinze) dias e improrrogável, procedam às correções nos processos 
que contenham, exclusivamente, falhas, erros formais ou omissões, sem implicações de mérito, relativos à área de 
sua competência, e dá outras competências; 
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PORTARIA 

Portaria SUP/SGE nº 02, de 15.03.12, que delega competência aos Inspetores-Gerais de Controle de Pessoal, bem 
como aos seus substitutos eventuais, na ausência daqueles, para encaminhar aos órgãos de origem, em devolução, 
os processos, relativos às áreas de sua competência, excluídos os casos de denúncia e recurso, quando: 
devidamente justificados, forem solicitados pelos mesmos; para saneamento, de acordo com o parágrafo único do 
artigo 8º da Deliberação nº 190/95; e dá outras providências; 

Portaria SGE nº 02, de 15.03.12, que delega competência aos servidores relacionados na Portaria para: 
- encaminhar aos órgãos de origem, em devolução, os processos relativos às áreas de competência do controle 
externo, excetuando-se os casos de denúncia e recurso, quando: solicitados pelos mesmos, desde que devidamente 
justificados; houver determinação plenária ou por decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal; por 
solicitação das respectivas Inspetorias, Subsecretarias ou Coordenadorias deste controle externo, desde que 
devidamente justificada; 
- encaminhar ofícios e demais expedientes relacionados à documentação prevista na Deliberação TCE-RJ nº 166/92, 
de 10.12.92; 
- convalida todos os atos praticados até a presente data que tenham adotado os procedimentos descritos nesta 
Portaria; 
- revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Portaria SGE nº 07, de 08.12.11; 

Portaria SGE nº 03, de 19.06.12, que cria no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE o Grupo Técnico 
de Procedimentos Contábeis – GTCON/SGE, com o objetivo de promover a realização de estudos, análises e 
diagnósticos visando à interpretação das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, à construção de 
padrões técnico-normativos à sua aplicação, e dá outras providências; 

Portaria SUM/ECG/TCE-RJ nº 01, de 21.05.12, que dispõe sobre a criação e implantação do Núcleo de Capacitação 
e Estudos Técnicos – NCE-SUM/ECG/TCE-RJ, no âmbito da Subsecretaria de Controle Municipal – SUM, 
considerando a necessidade de contínuo aperfeiçoamento com vistas à maior eficiência no desempenho das 
atividades, e dá outras providências; 

Portaria SSE nº 01, de 26.04.12, que delega competência aos servidores relacionados na Portaria para: 
- conferir e assinar os certificados dos processos com destino ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio 
de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA, que tenham decisão plenária pelo registro; 
- encaminhar às Coordenadorias subordinadas à SSE expedientes oriundos do Gabinete da Presidência e das 
Secretarias-Gerais para ciência e providências, quando houver solicitação de atendimento ou manifestação; 
- encaminhar às Coordenadorias subordinadas à SSE expedientes por iniciativa desta Secretaria-Geral para ciência e 
providências; 
- encaminhar às Secretarias-Gerais expedientes oriundos das Coordenadorias subordinadas à SSE para ciência e 
providências. 
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3.3 - Tecnologia da Informação 
 

 

As distintas atividades realizadas na área de informática, a constante 

expansão do parque computacional e o desenvolvimento de sistemas corporativos 

demonstram a importância que vem sendo conferida a este setor, sempre com o 

intuito de aprimorar e modernizar as ações do TCE-RJ. 

 

Na tabela a seguir, destacam-se as principais ações da área de 

informática realizadas no período: 
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SISTEMAS / PROGRAMAS AÇÕES 

Desenvolvimento e implantação das alterações propostas pela equipe usuária após 
período de avaliação; 

Sistema Informatizado de 
Auditoria Governamental – 

SIAGO (FISCALIS) 
Definição do sistema de distribuição das Auditorias para incorporação ao Módulo de 
Acompanhamento e Controle. O Módulo, em fase de detalhamento das etapas, teve 
o levantamento preliminar finalizado e aprovado pelos usuários e iniciou-se a fase 
de descrição dos casos de uso das funcionalidades para implementação. 

Sistema de Gestão de Pessoal 
– SIGPES Manutenções evolutivas. 

Finalização e implantação da nova versão centralizada do SIGFIS Estadual, com a 
migração de unidades gestoras; 

Carga de dados da LFR e dos Informes Mensais encaminhados pelos 
Jurisdicionados. 

Carga dos dados do SIAFEM enviados mensalmente pela Secretaria de Estado de 
Fazenda – SEFAZ. 

Manutenção geral do SIGFIS Estadual e SIGFIS Municipal, que inclui Informes 
Mensais, Deliberações TCE-RJ nos 247 e 248, e LRF. 

Sistema Integrado de Gestão 
Fiscal – SIGFIS 

Os usuários do sistema passaram a solicitar atendimento pelo Sistema 0800net, que 
controla todos os atendimentos realizados pela DGI. 

Sistema de Comunicação 
Digital – SICODI 

Os usuários do sistema passaram a solicitar atendimento pelo Sistema 0800net, que 
controla todos os atendimentos realizados pela DGI. 

Preparação, migração do conteúdo e implantação do Novo Portal na Intranet. 
Portal do TCE-RJ Preparação, migração do conteúdo e implantação do Novo Portal na Internet e 

ajuste de funcionalidades no ambiente de produção. 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Diretoria-Geral de Informática – DGI. 

 

Na tabela abaixo, destacam-se as principais atividades relacionadas ao 

Apoio ao Usuário, à Rede e ao Banco de Dados: 

AÇÕES 

Estudo com vistas à aquisição de servidores na modalidade Blade Systems que deem suporte à virtualização, 
agregando maior segurança, flexibilidade e economia de energia ao parque de computadores do TCE-RJ; 

Término dos estudos de viabilidade de implantação de suíte de segurança, proteção e controle Microsoft Forefront TMG, 
avaliando a substituição da plataforma baseada em Linux, que resultou em decisão de migração do serviço, inicialmente 
nas estações de trabalho (endpoint); 

Suporte, acompanhamento do processo licitatório e implatação do serviço de comunicação INFOVIA.RJ 2.0 do 
PRODERJ, integrando o TCE-RJ com a rede do Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

Estudo de rearranjo dos enlaces de dados com vistas a aumentar a capacidade e possibilitar o suporte às aplicações de 
videoconferência da ECG e instalação e configuração dos equipamentos centralizadores de videoconferência do 
Tribunal; 

Elaboração de projeto de rede física emergencial, implementação da rede física provisória com 75 pontos de acesso e 
preparação da infraestrutura de servidores para o evento de treinamento Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento 
de Projetos com uso do software Channel, nas instalações da sede da ECG em Niterói; 

Implantação do novo Sistema de Help Desk 0800net; 
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AÇÕES 

Estudos de projeto de distribuição automatizada e produção para atualização da plataforma de software operacional 
Windows nas estações de trabalho (Windows XP para Windows 7), e da suíte de produtividade Microsoft Office 2010 e 
demais aplicativos atualizados para todos os desktops e notebooks da base de equipamentos de usuários do TCE-RJ; 

Implementação de índices em tabelas visando à melhoria de desempenho e performance de queries dos principais 
sistemas do Tribunal – SCAP, SRH, SAF, entre outros; 

Suporte à equipe que relatou as Contas de Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a disponibilização de 
equipamentos e funcionário para dar assistência a toda a equipe envolvida; 

Distribuição e instalação de equipamentos, em prosseguimento ao Projeto de Atualização do Parque Computacional e 
de Impressoras do Tribunal; 

Renovação dos contratos de prestação de serviços e suportes em informática, combinada com projetos de aquisições e 
renovação tecnológica, alinhados às metas de redução de custeio do planejamento projetado para o quadriênio 
2012/2015; 

Mudança provisória da estrutura de rede local que atende à Coordenadoria Setorial de Transporte para imóvel locado na 
Rua de Santana e no edifício da Rua Buenos Aires; 

Conclusão das competências da Assessoria de Redes de Dados no projeto do Novo Portal do TCE-RJ; 

Instalação e configuração de equipamentos servidores para hospedagem de novos serviços: KMS – Key Management 
Service, WDS – Windows Deployment Services e serviço RADIUS de autenticação integrada;  

Ampliação dos serviços de cópia de segurança, contemplando a política de backup para aplicação Microsoft Team 
Foundation e para o banco de dados do sistema de Ouvidoria do TCE-RJ; 

Concessão de acesso de leitura aos códigos de Triggers e Stored-Procedures em ambiente de produção para atender 
aos desenvolvedores da Assessoria de Desenvolvimento de Sistemas; 

Atualização do mapeamento e documentação das conexões físicas da rede TCE-RJ e dos serviços Web do Proxy 
Reverso; 

Instalação de pontos de acesso em 3 pavimentos do edifício-sede para atendimendo das demandas relativas à 
construção da rede sem fios (wireless); 

Pesquisa e construção de site captivo para controle de acesso e autenticação de usuários à rede sem fio recém-
implantada; 

Criação de novos bancos em ambiente de desenvolvimento e monitoramento do crescimento dos volumes dos 
servidores de banco de dados do TCE-RJ; 

Ensaios de Prova de Conceito do equipamento de segurança eletrônica Palo Alti modelo 2050 e Checkpoint modelo 
GAIA, objetivando a análise das funcionalidades do appliance que possui características: de firewall da camada de 
aplicação, antivírus, anti-spyware, analisador de vulnerabilidades, filtro de URLs, gerador de relatórios, VPN e QoS; 

Elaboração do Projeto de Ampliação da Sala Cofre visando a implantar a Sala de UPS (energia continuada), aprimorar a 
segurança física e a flexibilidade energética do ambiente da Sala Cofre; 

Aplicação da Prática Supervisionada ao novo servidor designado à Assessoria de Rede de Banco de Dados – ASR. 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Diretoria-Geral de Informática – DGI. 

 

Além disso, foram mantidas as ações relacionadas à manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos, ao acompanhamento e fiscalização de 

contratos, ao atendimento de usuários e ao aprimoramento dos demais sistemas 

corporativos do Tribunal. 
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3.4 - Gestão de Pessoal 
 
3.4.1 - Capacitação Profissional 

 

O programa de capacitação profissional é promovido pela Escola de 

Contas e Gestão – ECG. As atividades oferecidas aos servidores do próprio Tribunal 

e dos órgãos jurisdicionados voltam-se para o aperfeiçoamento técnico e para a 

melhoria dos serviços prestados. 

 

Dentre as diversas atividades desenvolvidas no exercício de 2012, 

destacam-se as seguintes realizações: 

ATIVIDADES PERÍODO COMENTÁRIOS 

Formatura da 1ª Turma de pós-
graduação da ECG/TCE-RJ 11.04.12 

Foi celebrada a formatura da turma de pós-graduação oferecida 
pela ECG exclusivamente a servidores municipais jurisdicionados. 
O curso de especialização em Gestão Pública Municipal, lato 
sensu, reuniu 35 alunos, representantes de 26 municípios 
fluminenses. A cerimônia foi realizada no auditório Humberto 
Braga, no edifício-anexo do Tribunal. 

Entrega do Prêmio Melhores 
Práticas - Edição 2011 11.04.12 

A Edição 2011, que teve como tema Práticas de Gestão em Saúde 
Pública, contemplou seis trabalhos sobre ações desenvolvidas 
pelos Municípios de Cantagalo, Piraí, São João da Barra e Três 
Rios. Organizado pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, o 
prêmio visa a estimular e a divulgar práticas que resultem em 
melhoria da administração pública direta e indireta municipal, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Todos os gestores 
responsáveis pelos relatos selecionados receberam certificados de 
reconhecimento pelas ações desenvolvidas em seus 
municípios.Em janeiro, uma Equipe Técnica Multidisciplinar, 
composta por servidores do Tribunal, realizou visitas aos órgãos 
onde foram implantadas as práticas selecionadas pela Comissão 
Julgadora do Prêmio. A iniciativa inédita foi primordial para a 
avaliação final dos relatos inscritos feita pela Comissão e o 
resultado final foi homologado pelo Conselho Superior da 
ECG/TCE-RJ. Os trabalhos premiados foram: “Acesso a 
Medicamentos e Equidade: a reestruturação da Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Três Rios”, Autores: 
Liliane Médici Bandeira e Maurício Gomes Sabino; “A Terapia 
Comunitária Integrativa no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 
I de Cantagalo: Desenvolvendo Ações de Rede em Prol da Saúde 
Pública”, Autoras: Marise Gama Corrêa Lutterbach e Bethania do 
Carmo Caetano da Silva; “A Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA como Estratégia de Regulação do Acesso às Urgências e 
Emergências - Município de Três Rios”, Autores: Liliane Médici 
Bandeira e Romero Chartuni Bandeira; “Direito à Saúde e 
Excessiva Judicialização, Interferência entre as Esferas de 
Governo, Responsabilidades e Implicações - Município de Três 
Rios”, Autoras: Cristiane Araújo da Costa e Liliane Médici Bandeira; 
“Implantação da Estratégia de Saúde da Família no Município de 
São João da Barra”, Autores: Fabiana de Mello Catalani Rosa, 
Geiza Danúsia de Abreu Paes Retameiro e Jaira Calil Siqueira; e 
“Organização e Estruturação da Assistência Farmacêutica no 
Município de Piraí”, Autora: Maria da Conceição de Souza Rocha. 
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ATIVIDADES PERÍODO COMENTÁRIOS 

Seminário: “As Dimensões da 
Sustentabilidade e o Papel do 
Estado do Rio de Janeiro” 

14.06.12 

A Diretora-Geral da Escola de Contas, Paula Alexandra Canas de 
Paiva Nazareth, proferiu palestra durante a mesa-redonda do 
Seminário, na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas 
e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ. O 
seminário fez parte da programação da Rio+20, Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 

Aula Inaugural da 2ª turma de 
pós-graduação em Gestão 
Pública Municipal 

27.08.12 

O Presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes de Carvalho 
Junior, ministrou a aula inaugural que recepcionou os alunos do 
curso oferecido pela ECG aos juridicionados. Tal evento fez parte 
do Seminário Políticas Públicas em Educação: perspectivas e 
desafios, promovido pelo TCE-RJ. 

Solenidade de entrega do 
Prêmio Ministro Gama Filho - 
Edição 2012 

27.08.12 

A edição 2012 do Prêmio Ministro Gama Filho, que teve o tema 
“Políticas Públicas em Educação”, foi lançada no dia 12.03.12. A 
escolha do tema teve a finalidade de incentivar o desenvolvimento 
de estudos e pesquisas acadêmicas na Administração Pública que 
enfoquem a educação. 

Na solenidade de premiação foram laureados os seguintes 
trabalhos: “O financiamento da educação: quando o mínimo se torna 
o máximo e o máximo não garante o mínimo”, de Juarez de 
Andrade e Lauriana Gonçalves Paiva; “Jovens e o ensino médio 
normal: forma(ta)ção docente”, de Leny Cristina Soares Souza 
Azevedo e Ligia Karam Corrêa de Magalhães; e “Educação infantil - 
universalização e qualidade das vagas que devem ser oferecidas 
por meio de creches pelo poder público”, de Márcio Henrique 
Rodriguez Cattein. Na oportunidade, foi proferida a palestra 
“Políticas Públicas em Educação: descontinuidade, fragmentação e 
cultura protelatória” pelo Professor Gaudêncio Frigotto e um breve 
relato sobre a importância do Prêmio pela Presidente da Comissão 
Julgadora, Professora Lia Ciomar Macedo de Faria, que discorreu 
sobre os aspectos mais significativos dos trabalhos apresentados. 

Reunião Técnica: Aplicação das 
Normas da Nova Contabilidade 
Pública 

28.08 a 
13.09.12 

O TCE-RJ reuniu, na ECG, 427 servidores das câmaras de 
vereadores e prefeituras de todo o estado para tirar dúvidas sobre a 
aplicação das normas da Nova Contabilidade Pública. As mudanças 
obrigam os municípios a adotarem gestões baseadas na 
transparência, com contínua prestação de contas à sociedade. 

Programa de Formação de 
Novos Servidores – PFNS 

24.09 a 
11.12.12 

Com a posse dos novos servidores aprovados em concurso público, 
e na expectativa de que compreendam a missão institucional do 
Tribunal e sua cultura, assim como de que identifiquem as 
responsabilidades de sua atuação profissional, a ECG elaborou o 
PFNS, instituído pela Resolução ECG nº 4, de 21.08.12 e publicada 
no DOERJ em 10.09.12. As atividades do programa estão 
estruturadas em três etapas: “1a etapa: Conhecendo o TCE-RJ. 
Consiste na integração inicial do servidor ao ambiente de trabalho”; 
“2a etapa: Curso de Formação Geral. Engloba as disciplinas 
relacionadas à Administração Pública voltada para o Controle 
Externo e a apresentação dos sistemas informatizados do TCE-RJ”; 
e “3a etapa: Curso de Formação Específica e Prática 
Supervisionada. É composto de cursos de capacitação de 
desenvolvimento básico de competências para um determinado 
cargo e/ou função e exercício de atividades práticas”. O Programa 
foi realizado entre 24 de setembro e 11 de dezembro. Ao final a 
ECG capacitou 95 novos servidores, que realizaram 35 disciplinas, 
em 68 turmas. Atuaram 64 docentes. 
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ATIVIDADES PERÍODO COMENTÁRIOS 

III Congresso Nacional de 
Administração e Ciências 
Contábeis – AdCont 2012, 

10.10.12 

A coordenadora de Auditoria e Desenvolvimento do TCE-RJ, Marcia 
Vasconcellos dos Santos, fez um balanço sobre as ações adotadas 
pelo Tribunal para orientar os gestores de órgãos fiscalizados sobre 
as novas normas de contabilidade pública durante o AdCont 2012, 
realizado na Universidade Estácio de Sá, no Centro do Município do 
Rio de Janeiro. 

10º Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva 

14 a 
18.11.12 

Realizado no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre. Desse evento participaram os servidores Sergio 
Wilson Sefer Nobrega (SSR) e José Mota da Silva Filho (SGE) como 
palestrantes na mesa redonda “A Estratégia Saúde da Família no Rio 
de Janeiro: problemas, causas e possíveis soluções na perspectiva do 
TCE-RJ”, trabalho efetuado a partir das observações e conclusões 
obtidas por meio das auditorias realizadas com a implementação do 
TMS 2011, que focalizou o tema saúde. 

Reunião do Grupo Temático de 
Educação Corporativa do 
PROMOEX – GEC/PROMOEX, 

03 e 
04.12.12 

A reunião aconteceu em Florianópolis/SC para tratar de assuntos 
técnicos. A Diretora da ECG do TCE-RJ participou do evento na 
qualidade de representante do TCE-RJ e de líder da célula 7, Sudeste, 
que inclui, além do TCE-RJ, os TCE-SP, TCM-SP, TCE-MG, TCE-ES e 
TCM-RJ. 

Solenidade de encerramento do 
ano letivo da ECG 12.12.12 

O TCE-RJ realizou a solenidade de encerramento do ano letivo da 
ECG, que este ano capacitou 7.630 alunos em 168 atividades, entre 
cursos, seminários, oficinas e palestras, na capital e no interior. O 
anúncio foi feito pelo Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior. "É um recorde histórico, o maior desde a sua 
criação, em 2005", comemorou o Presidente. "A nossa meta para o 
próximo biênio é ainda mais ambiciosa", afirmou. Participaram do 
evento o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sérgio 
Ruy Barbosa Guerra Martins, e a Diretora-Geral da ECG do TCE-
RJ. Na mesma solenidade foi realizada a cerimônia de Formatura 
da 1ª Turma do Programa de Formação dos Novos Servidores 
oriundos do Concurso Público do TCE-RJ 2012. 

 

 

 

 
Retornar

3.4.1.1 - Programa de Estudos e Pesquisas 
 

 

O “Projeto Tardes do Saber” consiste em encontros realizados no 

Auditório Conselheiro Humberto Braga, no edifício-anexo do Tribunal, no Centro do 

Município do Rio de Janeiro, e tem por objetivo disseminar conhecimentos e 

experiências adquiridos pelos técnicos do TCE-RJ em cursos, seminários, palestras 

e outras atividades. 
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No ano de 2012 ocorreram as seguintes edições: 

ATIVIDADE Edição / Tema Data MUNICÍPIOS CONVIDADOS Participantes

1ª Edição 
 

“Custos na 
Administração 

Pública: Inovações e 
Tendências” 

29.03.12 

As palestras proferidas foram: “A importância 
da informação de custos para a avaliação da 
qualidade do gasto público”, pelo Professor 
Lino Martins, Professor e Coordenador 
Adjunto do Curso de Mestrado em 
Contabilidade da UERJ; “Custos das licitações 
e contratos da Administração Pública: uma 
visão holística”, por Márcio Barros, Advogado, 
ex-Secretário-Geral de Controle Externo e 
servidor aposentado do TCE-RJ; e 
“Oportunidades e Desafios na utilização da 
informação de custos na administração e no 
controle público”, pelos servidores do TCE-RJ, 
Márcia Vasconcellos Carvalho, Coordenadora-
Geral da CAD/SGE, e Virgílio de Oliveira 
Souza, lotado na 1ª IGP/SGE. 

93 

2ª Edição 
 

“Resultados das 
Auditorias 

Operacionais do TMS 
na área de saúde” 

15.06.12 

As palestras proferidas pelos servidores lotados 
na SGE foram: “TMS 2011: Idealizado x 
Realizado” a cargo de José Mota da Silva Filho; 
“RESULTADOS: Unidades de Pronto 
Atendimento 24h. Estratégia Saúde da Família e 
Planejamento Municipal em Saúde”, por Carlos 
Alberto Novelino de Amorim, Sérgio Nóbrega e 
José Mota da Silva Filho; e “Vitrine das 
Auditorias e Estratégias de Monitoramento”, por 
Carlos Roberto de Freitas Leal. 

198 

3ª Edição 
 

“Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Urbanos” 

11.07.12 

As palestras proferidas foram: “Do Lixo ao Luxo: 
da Ilha da Sapucaia à Ilha do Fundão”, por Letícia 
de Luna Freire - LeMetro/IFCS-UFRJ, InEAC e 
PPGA-UFF; “Possibilidades e Impasses na 
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e de 
Serviços de Saúde”, por Débora Cynamon 
Kligerman, do Departamento de Saneamento e 
Saúde Ambiental da FIOCRUZ; “Programa LIXÃO 
ZERO - Responsabilidade do Estado e dos 
Municípios na Gestão Associada dos Resíduos 
Sólidos”, por Victor Zveibil, da Secretaria Estadual 
do Ambiente – SEA/RJ; e “Experiência do TCE-
RJ no Plano de Auditorias em Resíduos Sólidos”, 
por Marconi Canuto, da SGE/TCE-RJ. 

63 

Tardes do 
Saber 

4ª Edição 
 

“Projeto incluir: 
pensando a inclusão 

no TCE-RJ” 

21.11.12 

As palestras proferidas foram: “Inclusão em 
Educação: culturas, políticas e práticas na 
administração pública”, por Sandra Cordeiro de 
Melo, da Faculdade de Educação da UFRJ; 
“Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual: o 
papel do Instituto Benjamin Constant”, por 
Maria da Glória de Souza Almeida, da Chefia 
de Gabinete do Instituto Benjamin Constant; 
“Inclusão de Pessoa Surda: o papel do Instituto 
Nacional de Educação de Surdos”, por Solange 
Maria da Rocha, Diretora-Geral do Instituto 
Nacional de Educação de Surdos; e “Projeto 
Incluir: Ações de Inclusão na Escola de Contas 
e Gestão do TCE-RJ”, por Paula Alexandra 
Canas de Paiva Nazareth, Diretora-Geral da 
ECG do TCE-RJ. 

101 

Total 455 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG. 
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3.4.1.2 - Cursos Regulares 
 

A tabela abaixo discrimina os cursos regulares realizados pela ECG no 

decorrer do ano de 2012: 

Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Microsoft Windows XP E 24 02.01.12 11.01.12 3 

Microsoft Windows XP E 24 02.01.12 11.01.12 3 

Word Básico 2003 E 24 12.01.12 24.01.12 8 

Word Básico 2003 E 24 12.01.12 24.01.12 6 

Excel Básico 2003 E 24 25.01.12 03.02.12 7 

Excel Básico 2003 E 24 25.01.12 03.02.12 5 

SIGFIS LRF 2012 - Procedimentos Operacionais M 4 06.02.12 06.02.12 66 

SIGFIS LRF 2012 - Procedimentos Operacionais M 4 06.02.12 06.02.12 50 

SIGFIS LRF 2012 - Procedimentos Operacionais M 4 07.02.12 07.02.12 61 

SIGFIS LRF 2012 - Procedimentos Operacionais M 4 07.02.12 07.02.12 31 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada TJERJ -
EMERJ 8 08.02.12 08.02.12 17 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 13.02.12 13.02.12 26 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 14.02.12 14.02.12 39 

SIGFIS 2012 - Módulo Orçamento e Contabilidade M 4 01.03.12 01.03.12 48 

SIGFIS 2012 - Módulo Atos Jurídicos e Obras M 4 05.03.12 05.03.12 17 

Orçamento Público: Elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO M 32 05.03.12 13.03.12 22 

SIGFIS 2012 - Módulo Atos Jurídicos e Obras M 4 06.03.12 06.03.12 26 

Noções de Processo Administrativo no Tribunal de Contas M 16 07.03.12 08.03.12 27 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 08.03.12 08.03.12 23 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 09.03.12 09.03.12 23 

Noções de Processo Administrativo com Ênfase no Controle 
de Prazos TCE 16 12.03.12 21.03.12 12 

Introdução ao Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público M 48 14.03.12 29.03.12 33 

Gestão da Receita Municipal M 32 02.04.12 12.04.12 15 

Análise dos Demonstrativos Fiscais da LRF M 40 02.04.12 16.04.12 15 

Português Instrumental: Principais Dificuldades TCE / M / E 32 09.04.12 17.04.12 27 

Orçamento Público: Elaboração da Lei Orçamentária Anual  M 32 09.04.12 17.04.12 11 

Introdução ao Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público M 48 10.04.12 25.04.12 26 

Redação de Documentos Oficiais TCE / M / E 32 11.04.12 19.04.12 29 
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Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Sistema de Registro de Preços M / E 16 11.04.12 12.04.12 45 

Gestão de Bens Patrimoniais e em Almoxarifado M / E 48 12.04.12 27.04.12 42 

O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - O que 
muda e o que não muda TCE / M / E 8 18.04.12 18.04.12 28 

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 26.04.12 27.04.12 45 

Sistema de Registro de Preços M / E 16 03.05.12 04.05.12 25 

Produção e Compreensão de Texto: Elaboração de 
Resenha, Resumo e Relatório TCE / M / E 32 07.05.12 15.05.12 28 

Capacitação Funcional do SUS para Conselheiros 
Municipais de Saúde M 40 07.05.12 11.05.12 25 

Noções de Processo Administrativo Voltado para o Controle 
Externo TCE 28 07.05.12 28.05.12 28 

Orçamento Público: Elaboração da Lei Orçamentária Anual  M 32 07.05.12 15.05.12 15 

Controle Interno M 32 07.05.12 15.05.12 34 

Excel Básico 2003 TCE 36 07.05.12 25.06.12 6 

Word Básico 2003 TCE 36 07.05.12 18.06.12 9 

Word Básico 2003 TCE 36 07.05.12 29.06.12 5 

Internet e Funcionalidades do Portal TCE 20 08.05.12 12.06.12 10 

Microsoft Powerpoint 2003 TCE 20 08.05.12 12.06.12 10 

Prestação de Contas e Gestão: Limites Constitucionais M 32 10.05.12 18.05.12 21 

Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos M 32 14.05.12 22.05.12 28 

Redação de Documentos Oficiais TCE / M / E 32 16.05.12 24.05.12 39 

Fiscalização de Obras Públicas sob a Ótica do Controle 
Externo M / E 32 16.05.12 24.05.12 15 

Excel Básico 2003 M 32 16.05.12 24.05.12 5 

Noções Básicas à Formação de Pregoeiros M / E 24 21.05.12 23.05.12 40 

Noções de Processo Administrativo no Tribunal de Contas M 16 30.05.12 31.05.12 35 

Orçamento Público: Execução Orçamentária M 32 04.06.12 12.06.12 40 

Word Básico 2003 M 32 04.06.12 12.06.12 12 

Noções Básicas à Formação de Pregoeiros M / E 24 11.06.12 13.06.12 30 

Introdução ao Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público M 48 12.06.12 27.06.12 30 

Gestão de Bens Patrimoniais e em Almoxarifado M / E 48 14.06.12 29.06.12 36 

Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos M / E 32 14.06.12 29.06.12 12 

Curso Básico de Avaliação de Imóveis na Administração 
Pública M / E 32 18.06.12 26.06.12 7 

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 26.06.12 27.06.12 37 

Programa Multiplicando - Auditoria de TI no TCE-RJ  2 28.06.12 28.06.12 33 
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Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Programa Multiplicando: Auditoria Operacional TCE 2 28.06.12 28.06.12 21 

Painel: Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização 
de Agentes perante os Tribunais de Contas TCE 2 28.06.12 28.06.12 17 

Contabilidade Geral para Não Contabilistas TCE 120 19.03.12 18.07.12 20 

Contabilidade Geral para Não Contabilistas TCE 120 11.04.12 18.07.12 16 

Excel Básico 2003 TCE 36 08.05.12 19.07.12 10 

PLANSUS- Planejamento em Saúde no SUS M 40 11.06.12 06.07.12 10 

Microsoft Powerpoint 2003 TCE 20 25.06.12 20.07.12 11 

Gestão dos Recursos da Educação: Orçamento Público  M / E 32 02.07.12 17.07.12 38 

Noções Básicas à Formação de Pregoeiros M / E 24 02.07.12 09.07.12 15 

Microsoft Powerpoint 2003 M 32 04.07.12 12.07.12 5 

Gestão de Tesouraria M / E 18 05.07.12 06.07.12 33 

Orçamento Público: Elaboração do Plano Plurianual - PPA M 32 09.07.12 17.07.12 11 

Excel Básico 2003 M 32 18.07.12 26.07.12 8 

Sistema de Registro de Preços M / E 16 19.07.12 20.07.12 11 

MS OFFICE Outlook 2010 TCE 12 01.08.12 03.08.12 9 

Capacitação Funcional do SUS para Conselheiros 
Municipais de Saúde M 40 06.08.12 10.08.12 19 

Orçamento Público: Execução Orçamentária E 32 06.08.12 14.08.12 28 

Noções de Processo Administrativo Voltado para o Controle 
Externo TCE 28 06.08.12 27.08.12 26 

Controle Interno M 32 06.08.12 14.08.12 25 

Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos M / E 28 06.08.12 14.08.12 25 

MS OFFICE Word 2010 Básico TCE 16 06.08.12 10.08.12 10 

Fundamentos de Gestão de Projetos TCE 24 08.08.12 16.08.12 29 

Fundamentos de Gestão de Projetos TCE 24 08.08.12 16.08.12 26 

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 09.08.12 10.09.12 10 

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 13.08.12 14.08.12 35 

MS OFFICE Excel 2010 Básico TCE 16 13.08.12 17.08.12 10 

Redação de Documentos Oficiais TCE / M / E 32 15.08.12 23.08.12 46 

Fiscalização de Obras Públicas sob a Ótica do Controle 
Externo M / E 32 15.08.12 23.08.12 25 

Gestão da Comunicação nas Organizações TCE 16 15.08.12 17.08.12 21 

Português Instrumental: Principais Dificuldades TCE / M / E 32 20.08.12 28.08.12 43 

Auditoria de Economicidade em Licitações e Contratos 
Administrativos - Compras, Serviços em Geral, e Obras e 
Serviços de Engenharia de Pequeno Porte 

TCE 32 20.08.12 23.08.12 14 
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Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Gestão de Contratos Administrativos - CEDAE  E 16 20.08.12 21.08.12 37 

MS OFFICE Excel 2010 Avançado TCE 20 20.08.12 24.08.12 10 

Curso de Aspectos Práticos de Gerenciamento de Projetos  TCE 16 21.08.12 22.08.12 25 

Curso de Aspectos Práticos de Gerenciamento de Projetos  TCE 16 23.08.12 24.08.12 29 

Como Planejar e Conduzir Reuniões Eficazes TCE 8 23.08.12 23.08.12 25 

Noções Básicas à Formação de Pregoeiros M / E 24 27.08.12 03.09.12 37 

MS OFFICE Word 2010 Avançado TCE 20 27.08.12 31.08.12 10 

Desenvolvimento de Competências Gerenciais TCE 20 27.08.12 31.08.12 22 

Orçamento Público: Elaboração do Plano Plurianual – PPA M 32 03.09.12 11.09.12 22 

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 03.09.12 04.09.12 35 

Auditoria de Economicidade em Licitações e Contratos 
Administrativos - Compras, Serviços em Geral, e Obras e 
Serviços de Engenharia de Pequeno Porte 

TCE 28 03.09.12 13.09.12 5 

MS Powerpoint 2010 TCE 16 03.09.12 06.09.12 10 

Introdução ao Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público TCE / E 48 04.09.12 19.09.12 41 

Gestão de Processos de Mudanças  TCE 8 05.09.12 05.09.12 25 

Sistema de Registro de Preços M / E 16 10.09.12 11.09.12 25 

Fundamentos de Gestão de Projetos  TCE 24 10.09.12 12.09.12 21 

Gestão da Comunicação nas Organizações  TCE 16 12.09.12 14.09.12 27 

Curso de Aspectos Práticos de Gerenciamento de Projetos  TCE 16 13.09.12 14.09.12 20 

Gestão de Bens Patrimoniais e em Almoxarifado M / E 48 13.09.12 28.09.12 33 

Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos M / E 32 13.09.12 21.09.12 34 

Noções de Processo Administrativo com Ênfase no Controle 
de Prazos TCE 16 17.09.12 26.09.12 19 

PLANSUS – Planejamento em Saúde no SUS M 40 17.09.12 21.09.12 28 

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 17.09.12 26.09.12 10 

Desenvolvimento Competências de Aprendizagem  TCE 16 17.09.12 26.09.12 6 

Formação Básica em Liderança - "BLENDED LEARNING"  TCE 16 17.09.12 19.09.12 20 

Como Planejar e Conduzir Reuniões Eficazes  TCE 8 21.09.12 21.09.12 26 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 26.09.12 26.09.12 54 

Corel Draw Básico TCE 40 18.09.12 14.11.12 10 

Fiscalização de Pregão sob a Ótica do Controle Externo TCE 32 25.09.12 18.10.12 12 

Powerpoint 2010 TCE 24 25.09.12 01.11.12 7 

Word Básico 2010 TCE 36 28.09.12 14.11.12 9 

Produção e Compreensão de Texto: Elaboração de 
Resenha, Resumo e Relatório TCE / M / E 32 01.10.12 09.10.12 44 

 61Relatório de Atividades - Exercício 2012



 

Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 01.10.12 10.10.12 13 

Desenvolvimento de Competências Gerenciais TCE 20 01.10.12 05.10.12 25 

Windows 7 TCE 24 02.10.12 08.11.12 10 

Windows 7 TCE 24 02.10.12 08.11.12 10 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 03.10.12 03.10.12 21 

Gestão de Tesouraria M / E 18 04.10.12 05.10.12 28 

SIGFIS Estadual 2012 - Versão Centralizada E 8 04.10.12 04.10.12 21 

Contabilidade Pública para Não Contabilistas TCE 120 08.10.12 30.04.13 25 

Windows 7 TCE 24 08.10.12 09.11.12 6 

Formação Básica em Liderança - "BLENDED LEARNING" TCE 16 08.10.12 10.10.12 24 

O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - O que 
muda e o que não muda TCE / M / E 8 10.10.12 10.10.12 68 

Controle Interno M 32 15.10.12 23.10.12 24 

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 15.10.12 31.10.12 7 

Gestão da Comunicação nas Organizações TCE 16 15.10.12 17.10.12 22 

Redação de Documentos Oficiais TCE / M / E 32 17.10.12 25.10.12 28 

Prestação de Contas e Gestão: Limites Constitucionais M 32 18.10.12 26.10.12 20 

Como Planejar e Conduzir Reuniões Eficazes TCE 8 19.10.12 19.10.12 27 

Noções de Processo Administrativo Voltado para o Controle 
Externo TCE 28 22.10.12 14.11.12 29 

Sistema de Registro de Preços sob a Ótica do Controle 
Externo TCE 16 23.10.12 01.11.12 17 

Gestão de Tesouraria M / E 18 29.10.12 30.10.12 22 

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 05.11.12 06.11.12 34 

Noções de Processo Administrativo no Tribunal de Contas M 16 07.11.12 08.11.12 16 

Gestão de Bens Patrimoniais e em Almoxarifado M / E 48 08.11.12 30.11.12 43 

Sistema de Registro de Preços M / E 16 12.11.12 13.11.12 34 

Internet TCE 20 12.11.12 11.12.12 10 

Curso Básico de Avaliação de Imóveis na Administração 
Pública M / E 32 13.11.12 22.11.12 10 

Gestão de Processos de Mudanças TCE 8 13.11.12 13.11.12 22 

Gestão da Receita Municipal M 32 21.11.12 29.11.12 45 

Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos M / E 32 21.11.12 29.11.12 41 

Gestão de Processos de Mudanças TCE 8 22.11.12 22.11.12 32 

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 26.11.12 05.12.12 10 
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Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados

Gestão de Contratos Administrativos TCE / M / E 16 26.11.12 27.11.12 24 

Parceria Público Privada – PPP TCE 16 26.11.12 27.11.12 24 

Licitações e Contratos Administrativos M / E 64 27.11.12 06.12.12 52 

Pesquisa e Seleção de Informações: a necessidade de 
conhecer TCE 16 04.12.12 12.12.12 8 

Curso Básico de Avaliação de Imóveis na Administração 
Pública TCE 32 12.12.12 19.12.12 20 

Total 3.940  3.688 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG; 
*Legenda: TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, M – Municípios, E – Estado, TJERJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, CH – Carga Horária; 
Obs.: A coluna “Aprovados” refere-se ao número de pessoas que concluíram o curso, obtendo nota e/ou frequência necessárias para aprovação. 

 
 

Os cursos e turmas de Microsoft Windows XP, Excel Básico 2003 e Word 

Básico 2003 foram construídos exclusivamente para treinamento dos menores 

aprendizes da FIA, em atendimento ao Convênio de Cooperação celebrado por este 

TCE-RJ com a Fundação para Infância e Adolescência da Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro – FIA, objetivando a 

colocação de adolescentes em aprendizagem laborativa.  

 

Em função da demanda urgente, o curso “SIGFIS Estadual 2012 - Versão 

Centralizada”, foi construído exclusivamente para atendimento aos servidores da 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ / Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro – TJERJ. 

 

Em consonância com o estabelecido no art. 33 da Deliberação nº 231/05 

foram realizados os cursos Auditoria de TI no TCE-RJ e Auditoria Operacional 

através do Programa Multiplicando em que os servidores, ao retornarem de uma 

atividade externa de formação, custeada pelo TCE-RJ, deverão escolher uma forma 

de disseminação do conhecimento adquirido. Esta atividade será realizada em 

parceria com a ECG que oferece a infraestrutura da escola, assim como todo o 

apoio técnico e pedagógico necessário. 
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O curso Gestão de Contratos Administrativos foi desenvolvido para 
capacitar servidores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio 
de Janeiro – CEDAE, através do convênio firmado entre o Tribunal e a CEDAE, por 
intermédio da ECG e da UniverCEDAE, respectivamente. Esse convênio tem como 
principal objetivo estabelecer um programa de cooperação educacional, técnica e 
científica entre as partes. 

 
Os cursos: Gestão de Processos de Mudanças; Fundamentos de Gestão 

de Projetos; Gestão da Comunicação nas Organizações; Curso de Aspectos 
Práticos de Gerenciamento de Projetos; Desenvolvimento de Competências de 
Aprendizagem; Formação Básica em Liderança – “BLENDED LEARNING”; e Como 
Planejar e Conduzir Reuniões Eficazes fazem parte do Projeto de Capacitação em 
Gestão e Liderança. Os cursos foram realizados até o fim de 2012, de naturezas 
diversas, em 15 turmas com todos os Gestores e seus substitutos no TCE-RJ. 

 
O curso Parceria Público-Privada – PPP, originado de demanda 

classificada como relevante e urgente pela SGE, também merece destaque. O curso 

foi desenvolvido com base nos conceitos das leis federal e estadual de PPP, bem 

como na parte econômico-financeira e jurídica na estruturação de projetos e, 

sobretudo, na fiscalização das parcerias público-privadas pelos tribunais de contas. 

O objetivo foi a capacitação dos servidores para auditar as parcerias entre empresas 

públicas e privadas que tendem a aumentar com a realização da Copa do Mundo de 

2014 e das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. 
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3.4.1.3 - Encontros de Controle Externo 
 

Retornar
 
 

A tabela a seguir discrimina os encontros, palestras e seminários 
realizados pela ECG no decorrer do exercício de 2012: 

Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados / 
Participantes

Palestra: Regras de Final de Mandato sob a ótica da 
LRF - ARMAÇÃO DE BÚZIOS  M 3 22.03.12 22.03.12 129 

Palestra: Regras de Final de Mandato sob a ótica da 
LRF - SÃO JOÃO DA BARRA  M 3 23.03.12 23.03.12 92 

Palestra: Regras de Final de Mandato sob a ótica da 
LRF - PETRÓPOLIS  M 3 27.03.12 27.03.12 133 

Palestra: Regras de Final de Mandato sob a ótica da 
LRF - ANGRA DOS REIS  M 3 29.03.12 29.03.12 181 

Palestra / Controle Social: Lei de Responsabilidade 
Fiscal - BOM JARDIM  M 8 29.03.12 29.03.12 26 

Palestra: Regras de Final de Mandato sob a ótica da 
LRF  M 3 03.04.12 03.04.12 117 

Palestra: Restrições impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal em ano eleitoral  E 3 26.04.12 26.04.12 63 

Seminário: Implantação da Nova Contabilidade 
Pública no Brasil  

TCE / M / E / 
OUTROS 8 25.06.12 25.06.12 452 

Palestra: Controle Externo - Tribunais de Contas 
Estaduais  E 1 29.06.12 29.06.12 171 

Seminário sobre Encerramento de Mandatos: 
Experiências e Pilares da LRF M 4 07.08.12 07.08.12 147 

Palestra: Sistema de Registro de Preços M 2 15.08.12 15.08.12 45 

Seminário: Políticas Públicas em Educação: 
Perspectivas e Desafios 

TCE / M / E / 
OUTROS 3 27.08.12 27.08.12 72 

Encontro: Reunião Técnica - Execução e 
Operacionalização do Cronograma de Ações para 
Implementação da CASP 

M 8 28.08.12 28.08.12 102 

Encontro: Reunião Técnica - Execução e 
Operacionalização do Cronograma de Ações para 
Implementação da CASP 

M 8 29.08.12 29.08.12 52 

Encontro: Reunião Técnica - Execução e 
Operacionalização do Cronograma de Ações para 
Implementação da CASP 

M 8 30.08.12 30.08.12 91 

Encontro: Reunião Técnica - Execução e 
Operacionalização do Cronograma de Ações para 
Implementação da CASP 

M 8 10.09.12 10.09.12  105 

Encontro: Reunião Técnica - Execução e 
Operacionalização do Cronograma de Ações para 
Implementação da CASP 

M 8 13.09.12 13.09.12 77  

Palestra / Controle Social: PAINEL II - A LRF e o 
Processo de Transição Municipal M 1,5 05.12.12 05.12.12 105 

Total 85,5  2.160 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG; 
*Legenda: TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, M – Municípios, E – Estado, CH – Carga Horária; 
Obs.: A coluna “Aprovados / Participantes” refere-se ao número de pessoas que concluíram a atividade, obtendo nota e/ou frequência necessárias. 
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Dentre os eventos discriminados, evidenciamos: 

 
O TCE-RJ executou um ciclo regional de apresentação da palestra 

“Regras de final de mandato sob a ótica da LRF”, com o objetivo de esclarecer os 
gestores públicos: prefeitos, presidentes de Câmaras, secretários e servidores dos 
municípios jurisdicionados, sobre a forma adequada para cumprir o que determina o 
artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

 
Evento integrante do Programa do Grupo de Controle Social – GTCS, em 

26.06.09, o TCE-RJ assinou Acordo de Cooperação entre entidades governamentais 
da União, do Estado e do Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de 
assegurar a integração entre as entidades e os órgãos signatários, visando a definir 
estratégias e a implementar ações conjuntas para o fomento do controle social no 
Estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao acompanhamento dos ingressos e da 
aplicação dos recursos públicos. Em 2012 foram realizadas duas 
atividades/palestras neste contexto: Lei de Responsabilidade Fiscal – BOM JARDIM 
e PAINEL II - A LRF e o Processo de Transição Municipal. 

 
O Seminário "Implantação da Nova Contabilidade Pública no Brasil" 

realizado pelo TCE-RJ, por intermédio da Escola de Contas e Gestão, dia 25 de 
junho, no Auditório do Espaço Cultural Humberto Braga, foi um evento que contou 
com a presença dos palestrantes: Paulo Henrique Feijó da Silva, titular da 
Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação – CCONF, 
da Secretaria do Tesouro Nacional; Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, 
Secretário de Estado de Fazenda; Francisco Pereira Iglesias, Contador-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro; Gino Novis Cardozo, Secretário-Geral de Controle 
Externo do TCE-RJ; entre outros. 

 
Com a parceria entre a ECG do TCE-RJ e a Escola Fazendária do Estado 

do Rio de Janeiro, foi realizado o Programa de Capacitação Inicial para 171 novos 
auditores fiscais. Uma parte do conteúdo abrange os controles institucionais, internos e 
externos, inerentes à atividade de auditoria fiscal. Nesse contexto, o Tribunal contribui 
com a presença do servidor Cláudio Nascimento Alfradique (2ª IGM/SUM/SGE) para 
proferir a palestra sobre “Controle Externo - Tribunais de Contas Estaduais”. 
 

 66 Relatório de Atividades - Exercício 2012



 

 
Retornar

3.4.1.4 - Projeto TCE - Escola Itinerante 2012 
 

 

O Projeto “TCE - Escola Itinerante 2012: Uma Parceria com os Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro” tem como objetivo a capacitação dos servidores dos 

órgãos e entidades jurisdicionados municipais na área da gestão pública. 
 

Tendo como sede o Município de Mesquita, a primeira etapa do Projeto 

foi iniciada no dia 05.03.12 no auditório da Prefeitura Municipal e contemplou 17 

municípios da Região Metropolitana. 
 

Em 2012, em função das eleições municipais, a ECG decidiu antecipar 

todo o cronograma dos cursos, tentando atenuar ao máximo a dificuldade dos 

servidores de se deslocarem para as aulas. Com isso, em 06.09.12 o Projeto foi 

concluído com os seguintes números: seis cursos, uma oficina, trinta e três turmas e 

920 servidores capacitados. 

ETAPAS / 
REGIÕES CIDADES-SEDE PERÍODO MUNICÍPIOS CONVIDADOS APROVADOS

1ª Etapa: Região 
Metropolitana Mesquita 05.03 a 

25.04.12 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 
Seropédica e, Tanguá. 

264 

2ª Etapa: Região 
Serrana  Três Rios 09.04 a 

30.05.12 

Petrópolis, Areal, Bom Jardim, Cachoeiras de 
Macacu, Cantagalo, Carmo, Comendador Levy 
Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, 
Macuco, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Santa 
Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, 
São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, 
Teresópolis, Trajano de Morais e Três Rios. 

207 

3ª Etapa: Região 
Sul-Fluminense Angra dos Reis 28.05 a 

13.07.12 

Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, 
Miguel Pereira, Paracambi, Paraty, Paty do 
Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 
Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, 
Vassouras e Volta Redonda. 

247 

4ª Etapa: Região 
Norte/Noroeste São João da Barra 02.07 a 

10.08.12 

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, 
Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, 
Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, 
Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo 
Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco 
de Itabapoana, São João da Barra, São José de 
Ubá e Varre-Sai. 

126 

5ª Etapa: Região 
dos Lagos Armação dos Búzios 30.07 a 

06.09.12 

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. 

76 

Total 920 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG. 
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3.4.1.5 - Atividades Externas de Capacitação 
 
 

Com apoio da ECG, os servidores do Tribunal participam regularmente de 

atividades de capacitação promovidas por outras instituições. Na tabela a seguir, 

estão discriminadas as ocorridas no ano de 2012: 

Atividades CH* Início Fim Aprovados / 
Participantes 

1º Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas 8 30.01.12 30.01.12 12 

Curso: DIRF - Aspectos Teóricos e Práticos 8 10.02.12 10.02.12 2 

Seminário: A Defesa Técnica no Processo de Contas 8 09.03.12 09.03.12 2 

Curso: Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de 
Agentes perante os Tribunais de Contas - 12.03.12 16.03.12 1 

Curso: Auditoria de Obras Públicas - 12.03.12 16.03.12 2 

7º Congresso Brasileiro de Pregoeiros 26 19.03.12 22.03.12 2 

Curso: Auditoria Operacional - 19.03.12 23.03.12 2 

Curso: Auditoria de Tecnologia da Informação - 19.03.12 23.03.12 2 

Curso: Formação de Secretários e Membros de Comissão 
Disciplinar (11) - 26.03.12 28.03.12 1 

VIII Fórum Brasileiro sobre as Agências Reguladoras - 
Regulação Econômica e Segurança Jurídica - 10.04.12 11.04.12 1 

Curso: Treinamento 3DS Max Design 12 40 07.05.12 18.05.12 1 

V Seminário de Informação e Documentação Jurídica 24 09.05.12 11.05.12 4 

IX Encontro Nacional de Escolas de Governo 16 24.05.12 25.05.12 2 

Curso: Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade & SRP 16 29.05.12 30.05.12 2 

Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP 24 20.06.12 22.06.12 2 

I Congresso Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas 24 20.06.12 23.06.12 1 

EDOC 12: Gestão de Informações em Ambientes Digitais 16 27.06.12 28.06.12 1 

5º Encontro Nacional da Contabilidade Pública 8 29.06.12 29.06.12 1 

3º Congresso de Gestão Pública: Gestão Estratégica de 
Pessoas e Inteligência Pública 24 23.07.12 25.07.12 1 

Curso: Gestão do Patrimônio Público 16 30.07.12 31.07.12 2 

Curso: Responsabilidade dos Servidores Públicos nas 
Licitações e Contratos 16 09.08.12 10.08.12 1 

Seminário: Como Fiscalizar os Contratos de Terceirização de 
Serviços na Administração Pública – Ciclo da Fiscalização para 
a Prevenção da Responsabilidade 

- 14.08.12 16.08.12 1 
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Atividades CH* Aprovados / Início Fim Participantes 

VIII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras 
Governamentais 36 15.08.12 17.08.12 1 

Conferência Internacional Anual e Workshops - 22.08.12 24.08.12 2 

Curso: Processos nos Tribunais de Contas 16 23.08.12 24.08.12 1 

3º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de 
Contas - EDUCORP - 29.08.12 31.08.12 3 

Encontro Técnico Nacional - Os desafios do Controle de Rede e 
os Riscos na Copa do Mundo de 2014 - 10.09.12 11.09.12 1 

Curso: Obras Públicas: Gerenciamento e Fiscalização de 
Contratos 16 10.09.12 11.09.12 3 

Curso: Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 480 17.09.12 26.03.13 1 

Curso: Faturamento Hospitalar - SUS  - 21.09.12 22.09.12 1 

V Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais 
de Contas 24 26.09.12 28.09.12 1 

XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP - 15.10.12 18.10.12 1 

XXVII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados - SBBD 2012 - 15.10.12 18.10.12 1 

XVII Congresso Internacional do CLAD sobre a reforma do 
Estado e da Administração Pública - 30.10.12 02.11.12 2 

III Seminário Internacional de Contabilidade Pública - 07.11.12 09.11.12 9 

Encontro de Bioarquitetura - 08.11.12 09.11.12 2 

10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 14.11.12 18.11.12 2 

Total    77 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG; 
*Legenda: CH – Carga Horária; 
Obs.: A coluna “Aprovados / Participantes” refere-se ao número de pessoas que concluíram a atividade, obtendo nota e/ou frequência necessárias. 
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3.4.1.6 - Oficina 
 

 

Dentre as atividades realizadas pela ECG no âmbito do programa de 

capacitação dos servidores do TCE-RJ, destacam-se as oficinas. Trata-se de 

encontros entre os servidores das diferentes áreas de controle, com conteúdo voltado 

para o fornecimento de subsídios teóricos e práticos para o aprimoramento das 

atividades dos profissionais envolvidos, além de elementos de discussão sobre 

questões pertinentes às suas atuações, de modo a sensibilizar os participantes sobre 

aspectos importantes a serem observados ao desempenharem suas funções. 

 



 

Na tabela a seguir, estão discriminadas as oficinas direcionadas a 

servidores municipais e a servidores da Secretaria-Geral de Controle Externo, 

realizadas em 2012: 

Atividades Público* CH* Início Fim Aprovados / 
Participantes

Oficina de Alienação de Imóveis TCE 16 29.03.12 30.03.12 10 

Oficina de Auditoria TMS TCE 16 04.04.12 29.05.12  12 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática  M 8 21.05.12 21.05.12 12 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 25.05.12 25.05.12 12 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 28.05.12 28.05.12 11 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 30.05.12 30.05.12 12 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 01.06.12 01.06.12 7 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 13.06.12 13.06.12 11 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 14.06.12 14.06.12 6 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 15.06.12 15.06.12 9 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 02.07.12 02.07.12 8 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 03.07.12 03.07.12 8 

Oficina: Auditoria em Obras Públicas TCE 8 06.07.12 06.07.12 21 

Oficina: Ferramenta de Simulação de Condições de 
Aposentadoria (FAAP Módulo I) - Teoria e Prática M 8 06.07.12 06.07.12 11 

Oficina: Prescrição e Decadência das Sanções 
Administrativas no Âmbito da SUM TCE 16 14.08.12 06.09.12  18 

Oficina de Auditoria TMS - Educação TCE 16 23.08.12 24.08.12 9 

Oficina para Apresentação dos Documentos Técnicos 
Normativos de Análise da Economicidade - DTNs TCE 16 06.11.12 09.11.12 15 

Oficina para Apresentação dos Documentos Técnicos 
Normativos de Análise da Economicidade – DTNs TCE 16 06.11.12 09.11.12 20 

Oficina de Alienação de Imóveis TCE 16 20.12.12 21.12.12 21 

Total 208  233 
Fonte: Relatório Anual de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG; 
*Legenda: TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, M – Município, CH – Carga Horária; 
Obs.: A coluna “Aprovados / Participantes” refere-se ao número de pessoas que concluíram a atividade, obtendo nota e/ou frequência necessárias. 
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A Oficina “Ferramenta de Apoio à Área de Pessoal – FAAP” ofereceu 

apoio na verificação de atendimento às condições legais para aposentadoria no 

regime próprio de previdência dos servidores públicos, com a emissão de críticas 

automáticas e possibilidades de simulação. A FAAP objetiva diminuir as falhas 

verificadas nos processos encaminhados ao TCE-RJ e, consequentemente, agilizar 

as análises do Corpo Instrutivo, diminuir o trâmite processual e reduzir custos. 
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3.4.1.7 - Participação Total nas Atividades de Capacitação e de Formação 

 
 

A tabela a seguir sintetiza o quantitativo de turmas formadas e a 

participação total, por atividade de capacitação e de formação, realizadas no período: 

Descrição Atividades Turmas Aprovados / 
Participantes 

Cursos Regulares 66 158 3.688 

Projeto TCE - Escola Itinerante 7 33 920 

Oficinas 7 19 233 

Palestras / Encontros 10 18 2.160 

PFNS – Programa de Formação de Novos 
Servidores  35 68 95 

Atividades Externas de Capacitação 39 39 79 

Tardes do Saber 4 4 455 

Total 168 339 7.630 
Fonte: Relatório Trimestral de Atividades da Escola de Contas e Gestão – ECG; 
Obs.: A coluna “Aprovados / Participantes” refere-se ao número de pessoas que concluíram aatividade, obtendo nota e/ou frequência necessárias. 
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3.4.1.8 - Atividades de Aprimoramento Profissional 

 

Com o intuito do aprimoramento profissional para o melhor desempenho 

de suas funções, além das atividades ofericidas pela ECG, os servidores do Tribunal 

buscam participar de outras atividades de capacitação promovidas por terceiros. 
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Essas atividades, que não contam com a intermediação da EGC, são 

apresentadas adiante: 

Atividade Instituição Período Participação 

1ª Reunião do Grupo Técnico de Padronização de 
Procedimentos Contábeis – GTCON (*)

Escola de Administração Fazendária 
– ESAF - Brasília/DF 

07 a 
09.05.12 1 

5º Congresso Brasileiro de Controle Interno e 
Externo – CONINTER (*)

Jam Jurídica Editoração e Eventos 
Ltda. 

19 e 
20.04.12 4 

Seminário: Os Tribunais de Contas e a Lei de 
Acesso à Informação (*) (**)

Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TCE/TO 

31.05 e 
01.06.12 3 

I Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e 
Institutos de Previdência – RPPS (*)

Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins – IGEPREV 

09 a 
11.05.12 3 

1ª Reunião do Grupo Técnico de Padronização de 
Relatórios da LRF – GTREL (*)

Escola de Administração Fazendária 
– ESAF - Brasília/DF 

09. a 
11.05.12 1 

Curso: Controle Externo da Gestão Ambiental 
Pública - Fundamentos à Distância (*) Tribunal de Contas da União – TCU 29.05 a 

26.06.12  1 

XXVIII Curso de Administração Orçamentária e 
Financeira (*)

Associação Brasileira de Orçamento 
Público – ABOP - Brasília/DF 

09 a 
20.04.12 6 

1ª Reunião do Grupo Técnico de Sistematização de 
Informações Contábeis e Fiscais da SNT – GTSIS (*)

Escola de Administração Fazendária 
– ESAF - Brasília/DF 

23 a 
25.05.12 1 

Curso: Responsabilização de Agentes Públicos e 
Privados Perante os Tribunais de Contas (*)

Tribunal de Contas da União – TCU – 
Rio de Janeiro/RJ 

05 e 
06.07.12 3 

Encontro Nacional sobre Atividades de Inteligência 
de Controle Externo (*)

Instituto Rui Barbosa – IRB e 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – 
ATRICON – Brasília/DF 

15 a 
17.08.12 2 

Seminário de Contabilidade Pública - Ativo 
Imobilizado (*)

Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro - CRC/RJ 
- UERJ - Rio de Janeiro/RJ 

13.08.12 2 

8ª Reunião da Câmara Temática de Transparência - 
Copa 2014 (*)

Advocacia Geral da União – AGU – 
Salvador/BA 

08 e 
09.08.12 1 

Treinamento sobre a Metodologia COSO - 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, - Aplicada a Auditoria (*)

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID – Brasília/DF 

02 a 
06.07.12 2 

Curso: Impacto da Lei de Acesso à Informação na 
Rotina das Instituições Públicas a distância (*)

Escola de Gestão Pública do Tribunal 
de Contas do Paraná – EGP  

17.09 a 
07.10.12 2 

Treinamento ISSAI’s Nível IV - Diretrizes do Setor 
Público - Tribunais de Contas Estaduais (*)

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID – Brasília/DF 

20 a 
24.08.12 2 

Curso: Capacitação para utilização do sistema 
HÓRUS TCE-RJ (*)

Ministério da Saúde - Modalidade de 
Ensino a Distância – EAD 

18.09 a 
10.10.12 1 

2º Encontro Nacional do Grupo Temático de Atos de 
Pessoal (*)

Instituto de Contas do TCE/SC, com 
apoio do IRB, ATRICON e Grupos 
Deliberativo e Técnico do PROMOEX  

20 e 
21.08.12 2 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (*)
Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro – 
CRC/RJ - Rio de Janeiro/RJ 

07.09.12 1 

Curso: Controles na Administração Pública (*) Tribunal de Contas da União – TCU - 
Modalidade de Ensino a Distância – EAD

07.08 a 
06.09.12 2 

I Encontro sobre o Módulo de Controle Externo do 
sistema de Informações sobre Orçamento Público 
em Saúde – SIOPS (*)

Ministério da Saúde – Brasília/DF 10.08.12 1 
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Atividade Instituição Período Participação 

Conferência Internacional: Potencial do Imposto 
sobre a Propriedade Imobiliária para Mobilização de 
Receita Municipal (*)

Escola Superior de Direito Municipal – 
ESDM, com organização do Royal 
Institution of Chartered Surveyors – 
RICS, International Property Tax institute 
– IPTI e Lincoln Institute of Land Policy - 
São Paulo/SP 

22 a 
24.08.12 2 

34ª Reunião do Fórum Permanente de Direito 
Tributário, com o Tema: “Aprimoramento das 
Ferramentas da Cobrança da Dívida Ativa (*)

Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro – EMERJ 08.08.12 2 

Seminário Internacional de Sistemas de 
Administração Financeira – SIAF (*)

Secretaria de Estado de Fazenda do 
Rio de Janeiro – SEFAZ 

11 e 
12.09.12 1 

Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (*)

Contadoria-Geral do Estado do Rio de 
Janeiro – CGE-RJ / Secretaria de 
Estado de Fazenda – SEFAZ 

23.11.12 3 

Fórum: Direito e Justiça numa Perspectiva Pós-
Positiva (*)

Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro – EMERJ 13.11.12 2 

V Congresso Brasileiro de Controle Público (*) Instituto Brasileiro de Direito 
Público – IBDP 

10 e 
11.12.12 1 

Curso: Penalidades nos Processos Licitatórios (*) Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ 

01 e 
02.10.12 2 

Curso: Gestão de Contratos com Ênfase nas suas 
Alterações e Aditivos (*)

Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ 

09 e 
10.10.12 2 

Curso: Licitações de Obras Públicas e Contrato na 
Prática (*)

Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ 

15 e 
16.10.12 1 

Curso: Obras Públicas - Gerenciamento e 
Fiscalização de Contratos (*)

Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ 

03 e 
04.12.12 1 

Curso: Controles na Administração Pública (*)
Tribunal de Contas da União – TCU - 
Modalidade de Ensino a Distância – 
EAD 

18.09 a 
17.10.12 1 

Curso: Auditoria Governamental – Parceria GEC (*)
Tribunal de Contas da União – TCU - 
Modalidade de Ensino a Distância – 
EAD 

01.10 a 
30.11.12 1 

Seminário de Contabilidade na Área Pública: Custos 
na Administração Pública (*)

Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado Rio de Janeiro – CRC-RJ 31.10.12 3 

Curso: Ética no Serviço Público (*) Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP - Curso a Distância 

27.11 a 
05.12.12 1 

Curso: Licitações e Contratos Administrativos (*) Portal da Educação - Curso a 
Distância 

20.11 a 
20.12.12 6 

IV Congresso Estadual dos Serviços do Controle 
Interno do RJ – CONCIN/RJ (*)

Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado Rio de Janeiro – CRC-RJ 11.12.12 1 

Reunião Técnica (*) Ministério da Previdência e Assistência 
Social - Brasília/DF 22.10.12 1 

Seminário “As Perspectivas da Economia Brasileira 
para 2013” (*)

Fundação Getúlio Vargas – FGV - Rio 
de Janeiro/RJ 23.11.12 1 

Seminário de Contabilidade na Área Pública: 
Demonstrações Contábeis e Consolidação de 
Balanços (*)

Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado Rio de Janeiro – CRC-RJ 14.11.12 1 

Seminário “O Impacto do Novo Código de Processo 
Civil – CPC no Direito Imobiliário” (*)

Comissão de Direito Imobiliário do 
Instituto dos Advogados Brasileiros – 
IAB e Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro – EMERJ 

12.11.12 1 
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Atividade Instituição Período Participação 

Seminário Internacional de Auditoria Operacional (*) Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia – TCE-BA - Salvador/BA 26.11.12 1 

Reunião do Grupo Técnico de Padronização de 
Procedimentos Contábeis – GTCON e Reunião do 
Grupo Técnico de Padronização de Relatórios da 
LRF – GTREL (*)

Escola de Administração Fazendária 
– ESAF / Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN - Brasília/DF 

22 a 
26.10.12 1 

Reunião do Sistema de Informações sobre 
Orçamento Público em Saúde – SIOPS - 
Apresentação do módulo de Controle Externo (*)

Ministério da Saúde – Brasília/DF 22.11.12 1 

Seminário de Contabilidade na Área Pública (*) Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado Rio de Janeiro – CRC-RJ 19.10.12 2 

Curso: Auditoria Interna e Controladoria (*) Ensino Nacional - Uma Empresa EAD 
- Ensino de Educação a Distância 

02 a 
16.12.12 1 

Oficina: “Lei de Acesso à Informação: O que é, para 
que serve, como usá-la” (*)

Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social – Comitê Rio 
Jogos Limpos 

06.12.12 1 

Capacitação do HÓRUS – Sistema Nacional de 
Gestão da Administração Farmacêutica (*) Ministério da Saúde – Brasília/DF 05 a 

10.10.12 1 

Curso de Direito Tributário – Informativos do STF e 
STJ (*) Centro de Estudos Jurídicos – CEJ 28.11.12 3 

Reunião Técnica: Aprimoramento da Cobrança da 
Dívida Ativa Municipal (*)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro – TJERJ 25.10.12 2 

VIII Congresso Brasileiro dos Assessores de 
Comunicação da Justiça – COMBRASCOM (**)

Fórum Nacional de Comunicação e 
Justiça - Assembleia Legislativa do 
Ceará 

27 a 
29.06.12 1 

III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (**) Tribunal de Contas do Estado do Mato 
Grosso do Sul – TCE/MS 

12 a 
14.11.12 1 

Palestra Assédio Moral no Trabalho: Diferenças 
entre o Verdadeiro e o Falso (***)

Tribunal Regional do Trabalho do Rio 
de Janeiro – TRT-RJ 26.04.12 1 

Congresso Internacional de Endodontia (***) Empresa Canal Dental - Belo 
Horizonte/MG 

12 a 
14.07.12 1 

69º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria (***)
Nestlé Brasil - Unidade de Nutrição 
Infantil da Nestlé - Riocentro – Rio de 
Janeiro/RJ 

14 a 
17.08.12 1 

3º Congresso Fluminense de Municípios – Gestão 
Pública e Sustentabilidade: Oportunidades e 
Desafios (****)

Associação Estadual de Municípios 
do Rio de Janeiro – AEMERJ 

03 e 
04.05.12 1 

Palestra: Medidas Preventivas e Saneadoras de 
Catástrofes Climáticas (****)

Clube de Engenharia – Rio de 
Janeiro/RJ 07.05.12 1 

Ciclo de Palestras do TCMRJ: Desafios da Rio+20 (****) Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ 26.06.12 1 

4º Prêmio e 7º Fórum da Agenda Ambiental na 
Administração Pública - A3P (****)

Ministério do Meio Ambiente - 
Brasília/DF 

21 e 
22.11.12 1 

Total 97 
Fontes: (*)Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE; 

(**)Relatórios Trimestrais de Atividades da Coordenadoria Social, Imprensa e Editoração – CCS; 
(***)Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Administração – SGA; 
(****)Relatórios Trimestrais de Atividades da Coordenadoria de Auditoria de Qualidade – CAQ. 
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3.4.2 - Participação em Redes de Escolas de Governo 
 
 

A Escola de Contas e Gestão – ECG participa de eventos dentro e fora do 
estado, bem como no exterior, propiciando o compartilhamento de informações e 
boas práticas referentes à capacitação e à formação de seus servidores e dos 
servidores jurisdicionados. Estes eventos incluem palestras, fóruns, oficinas e 
encontros. Em 2012, a ECG participou dos seguintes eventos: 

ATIVIDADES PERÍODO COMENTÁRIOS 

Aula inaugural do ano de 2012 
do Mestrado Profissional em 
Planejamento Territorial e 
Gestão de Cidades 

08.03.12 

Realizada na Universidade Cândido Mendes, em Campos de Goytacazes, 
tendo como tema: O Novo Marco Regulatório da Distribuição dos Royalties 
do Petróleo e Participações Especiais, ministrada pela Diretora-Geral da 
ECG, Paula Alexandra Canas de Paiva Nazareth. 

Oficina de Capacitação do 
Sistema Mapa, organizada 
pela Escola Nacional de 
Administração Pública 

23.05.12 

Apresentação dos módulos do sistema que tem por objetivo produzir 
e disponibilizar informações gerenciais informatizadas sobre o 
trabalho realizado pelas escolas de governo, em nível municipal, 
estadual e federal. Participou desta oficina o Coordenador-Geral da 
Capacitação, João Paulo Menezes Lourenço, em Brasília. 

IX Encontro Nacional da ENAP 24 e 
25.05.12 

Reuniu instituições de todas as regiões do país, com objetivo de 
incentivar trabalhos em parceria, além do compartilhamento de 
experiências e de práticas inovadoras entre instituições voltadas à 
capacitação de servidores públicos, buscando aumentar a qualidade 
dos serviços prestados à população brasileira. Participaram a 
Diretora-Geral e o Coordenador-Geral de Capacitação da ECG. 

Programa Nacional de 
Capacitação Compartilhada 
dos Tribunais de Contas - 
2012, no âmbito do Grupo 
Temático de Educação 
Coorporativa dos Tribunais 
de Contas do Brasil – 
GEC/PROMOEX 

Ano de 
2012 

Participação da ECG na coordenação do Programa que visa a realizar 
ações educacionais na Rede de Educação Corporativa dos Tribunais de 
Contas e parcerias com organizações educacionais a fim de garantir o 
acesso uniforme a cursos e eventos presenciais e a distância. Atendendo 
a demandas do GEC/PROMOEX, foram oferecidas pelo Instituto 
Serzedello Corrêa (ISC), do Tribunal de Contas da União (TCU), no 
período de 12 a 23 de março, 2 vagas a cada TC em quatro cursos 
presenciais especialmente desenvolvidos para o Programa: Auditoria de 
Obras Públicas, Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de 
Agentes perante os Tribunais de Contas, Auditoria Operacional e 
Auditoria de Tecnologia da Informação, todos direcionados 
prioritariamente aos servidores da área técnica. Pelo TCE-RJ, 
participaram sete servidores da área do Controle Externo. Dando 
continuidade ao Programa, no segundo trimestre de 2012, foram 
iniciadas as atividades da segunda etapa, que consiste em quatro turmas 
do curso a distância AUDGOV, também oferecido pelo ISC/TCU aos 
demais Tribunais. No segundo semestre, 13 servidores do TCE-RJ 
participaram de 11 cursos no âmbito do programa. A ECG ficou 
responsável pela coordenação da oferta de cursos da ENAP aos 
diversos Tribunais de Contas, dando início com o Curso "Ética e Serviço 
Público", no período de 17 de julho a 8 de agosto, que ofertou duas 
vagas para cada TC, com a solicitação de que 1 vaga fosse destinada 
para a área de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos dos TCs. 

Palestra sobre o tema “Assédio 
moral no trabalho: diferenças 
entre o verdadeiro e o falso” 

26.04.12 

A palestra organizada pela Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho – 1ª Região teve a participação da Diretora-Geral, Paula 
Alexandra Canas de Paiva Nazareth, e da Assessora da Direção-
Geral da ECG, Regina Cláudia P. A. da Silva Abrantes. 

Fórum ABRH-RJ de Gestão 
Pública 18.07.12 

A Diretora-Geral da ECG participou do evento que aconteceu no 
Auditório do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 
no Humaitá, Rio de Janeiro. O objetivo principal do evento foi 
encurtar os relacionamentos entre os colaboradores das entidades 
públicas do Estado do Rio de Janeiro e também divulgar o Prêmio 
Ser Humano, no qual as organizações públicas poderão apresentar 
seus cases inovadores na área de gestão de pessoas. 
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ATIVIDADES PERÍODO COMENTÁRIOS 

Inauguração da nova sede da 
Escola da Magistratura do 
Rio de Janeiro 

20.07.12 

A Diretora-Geral da ECG participou da cerimônia que apresentou a nova 
sede da EMERJ localizada em pleno Corredor Cultural do Rio, dispondo 
de 22 salas de aula, sendo três especiais destinadas à pós-graduação, 
dois auditórios com tratamento acústico, núcleo de pesquisa, sala de 
áudio e vídeo, lanchonete e ampla área administrativa. 

Reunião técnica: elaboração 
do Plano Estratégico do 
Instituto Rui Barbosa – IRB 
2012-2017 

16 e 
17.08.12 

Reunião destinada à elaboração do Plano Estratégico do IRB 2012-
2017, no Conselho Federal de Contabilidade, em Brasília. A Diretora-
Geral da ECG participou como representante do TCE-RJ no Grupo 
Temático de Educação Corporativa – GEC/PROMOEX como 
substituta da Coordenadora Nacional do Grupo, Joseane Aparecida 
Corrêa, do Instituto de Contas do TCE-SC. 

III Encontro Técnico de 
Educação Corporativa dos 
Tribunais de Contas – Educorp 

 29 a 
31.08.12 

A Diretora-Geral da ECG apresentou levantamento inédito mostrando 
que os Tribunais de Contas aplicam critérios diferentes na contratação 
e pagamento de professores, através das suas escolas e unidades de 
educação corporativa. O estudo foi apresentado em uma das oficinas 
realizadas no auditório do TCE-PR. 

Ciclo de debates da Escola 
do Legislativo com o título 
“Desafios da Educação 
Inclusiva”, 

17.10.12 

Realizado no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, no Município do Rio de Janeiro, o encontro contou com a 
participação da professora Kátia Nunes, diretora do Instituto Municipal 
Helena Antipoff; de Flávia Barbosa da Silva Dutra, coordenadora de 
Educação Inclusiva da Fundação CECICERJ; e do deputado estadual 
Márcio Pacheco, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da 
ALERJ. A mediação ficou a cargo do Coordenador-Geral da ELERJ, 
deputado Gilberto Palmares. Participaram do evento Paula Alexandra 
Canas de Paiva Nazareth, Diretora-Geral da ECG, e Sandra Maciel de 
Almeida, Assessora-Geral Pedagógica da ECG. 

XVII Congresso do Centro 
Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo – CLAD 

30.10 a 
02.11.12 

Promovido na cidade de Cartagena, na Colômbia, contou com a 
atuação da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. A Diretora-Geral 
da ECG apresentou o trabalho “O papel da Escola de Contas e 
Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro 
na Promoção de Culturas Inclusivas na Gestão Municipal” no painel 
“Descentralización y gobiernos municipales em México y Brasil: ¿qué 
influye en la relación y cómo puede mejorarse?”, trabalho elaborado 
em coautoria com Sandra Cordeiro de Melo, da Faculdade de 
Educação da UFRJ. A Coordenadora-Geral da Coordenadoria de 
Estudos e Pesquisas, Rosa Maria Chaise, apresentou o trabalho “O 
Conhecimento como Alavanca para o Fortalecimento da Atuação 
Pública: o caso da pós-graduação da Escola de Contas e Gestão do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro”, no painel “A 
contribuição das escolas corporativas na estratégia de 
aperfeiçoamento técnico dos gestores públicos”. 

Reunião do Grupo Temático de 
Educação Corporativa do 
PROMOEX – GEC/PROMOEX, 

03 e 
04.12.12 

Foi realizada em Florianópolis/SC para tratar de assuntos técnicos 
como: a avaliação do atual sistema de representação do Grupo e do 
Plano de Ação 2012; a atuação do GEC no Instituto Rui Barbosa - 
IRB; e, por fim, discussão com vista a elaborar o Plano de Ação 2013 
do GEC/PROMOEX/IRB com desdobramento em análise e discussão 
do Programa Nacional de Capacitação Compartilhada dos Tribunais 
de Contas. A Diretora-Geral da ECG compareceu no evento na 
qualidade de representante do TCE-RJ e de líder da célula 7, 
Sudeste, que inclui, além do TCE-RJ os TCs: TCE-SP, TCM-SP, 
TCE-MG, TCE-ES e TCM-RJ 

IV Congresso Estadual dos 
Servidores do Controle Interno 
do Rio de Janeiro – CONCIN/RJ 

11.12.12 

Participaram do Congresso o Secretário-Geral de Controle Externo, Gino 
Novis Cardozo, e a Diretora-Geral da ECG, Paula Alexandra Canas de 
Paiva Nazareth, realizado no auditório da Secretaria Estadual da 
Fazenda. O encontro teve o objetivo de estimular discussões técnicas, 
aprimorar o conhecimento dos gestores e melhorar a qualificação 
profissional. A Diretora-Geral da ECG foi uma das homenageadas com a 
entrega do Diploma do Mérito ASCIERJ, da Associação dos Servidores 
do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro. 
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3.4.3 - Programa de Avaliação da Saúde do Trabalhador 
 
 

A Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais – CMA tem por objetivo 
garantir a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, o bem-estar dos 
funcionários, a promoção e recuperação da saúde física e mental, além de perícia 
médica em conformidade técnica com a legislação vigente. 

 

Disponibiliza aos funcionários quatro serviços de saúde biopsicossocial: 
médico, odontológico, serviço social e psicológico, objetivando a prevenção e o 
controle de doenças crônicas e o diagnóstico de outras que poderiam levar os 
servidores à incapacidade ou ao afastamento súbito de suas atividades. 

 

A CMA também manteve no período os projetos de prevenção e controle 
do tabagismo, prática regular de Yoga, Grupo de Pais, Grupo de Reabilitação 
Financeira, além do Projeto Adolescência Viva (Grupo com menores aprendizes da 
Fundaçao para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro – FIA). Em 
2012, foi iniciado o Serviço de Psicologia para atendimento do grupo de tutores no 
Tribunal dos menores da FIA. 

 

No decorrer do exercício, foram realizados os seguintes eventos: 

DATA EVENTOS 

28 de março 

Debate sobre planejamento financeiro como fator de qualidade de vida, sob o tema “Educação 
Financeira e Endividamento” realizado no auditório Humberto Braga, no prédio-anexo do 
Tribunal. O painel foi o primeiro resultado da parceria que a Coordenadoria estabeleceu com a 
Escola de Educação Financeira – EEF do Rioprevidência, e contou com especialistas da EEF e 
de psicólogos da própria CMA nas palestras. O objetivo foi conscientizar, transmitir e divulgar os 
problemas decorrentes do endividamento, como também os serviços prestados e os benefícios 
que estão disponíveis aos servidores. 

22 a 24 de maio 

A Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais, em parceria com a Associação dos Servidores 
do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro – ASTCERJ, promoveu uma Campanha de Vacinação 
contra Gripe. Durante a campanha, foram aplicadas 476 doses, sendo considerado um sucesso 
devido ao curto tempo de realização. 

31 de julho 

O supervisor do Convênio FIA/TCE-RJ no Tribunal foi convidado para representar as 
empresas/órgãos públicos conveniados do projeto na formatura dos adolescentes integrantes 
do Programa FIA, ocorrida no Centro Esportivo Miécimo da Silva, Campo Grande, Rio de 
Janeiro, prova de reconhecimento do trabalho sério desenvolvido pelo TCE-RJ, o que é 
rotineiramente destacado nas reuniões de trabalho da FIA. 

1º de agosto 

O Projeto Seja Solidário - Doe Sangue, organizado pelo Serviço Social da CMA em parceria com o 
HEMORIO e realizado desde 2007, tendo o objetivo de aumentar os estoques de hemoderivados 
daquela instituição. Este ano o evento coletou 33 bolsas de sangue, tendo comparecido 42 
pessoas para doação. 

22 de agosto 
O Serviço Dentário promoveu a palestra “Halitose: um problema que tem solução”, proferida 
pela cirurgiã-dentista convidada, Beatriz Alhanati, especialista no tema, dirigida aos funcionários 
do Tribunal e seus dependentes. 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades da Secretaria-Geral de Administração – SGA. 
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3.5 - PROMOEX 
 
 

O Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX surgiu de uma 
iniciativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que, após a elaboração 
da Lei Complementar nº 101, de 04.05.00, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
vislumbrou a necessidade de modernizar as instituições responsáveis pelo Controle 
Externo e fiscalização dos recursos públicos, com vistas a assegurar a eficácia dos 
dispositivos presentes naquela Lei. 

 

Em 14.09.05, foi assinado o Contrato de Empréstimo 1628/OC-BR entre a 
República Federativa do Brasil, na condição de mutuária, e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID para financiar o Programa, ficando a execução e a 
coordenação geral a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A 
execução do PROMOEX no TCE-RJ teve início no segundo semestre de 2008 e 
sua vigência prorrogada até 30 de junho de 2013, após assinatura do Termo 
Aditivo nº 2/2012 em 26 de dezembro de 2012. 

 

Dentre as diversas atividades desenvolvidas através do programa em 
2012, destacam-se as seguintes realizações: 

EVENTOS 
Reunião Técnica realizada nos dias 19 e 20 de março em Brasília, no Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, para tratar do Relatório de Execução do PROMOEX, havendo uma avaliação das ações de todos os trinta e 
dois TCs do Brasil integrantes do programa; 

Participação do TCE-RJ no Programa Nacional de Capacitação Compartilhada dos TCs. Foram quatro cursos 
disponibilizados: Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas – 
JPRAT e Auditoria de Obras Públicas – AOP, ambos de 12 a 16 de março; Auditoria Operacional – ANOP e 
Auditoria de Tecnologia da Informação – ATI, entre os dias 19 e 23 de março; 

Encontro Técnico de Auditoria Operacional realizado em Salvador, em 26 de março, com o objetivo de consolidar os 
trabalhos realizados pelos TCs brasileiros no âmbito das auditorias operacionais voltadas para a área do meio 
ambiente e definir a programação dos trabalhos futuros; 

Visita Técnica de servidores da SGP ao Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Distrito Federal, com o objetivo de 
conhecer a estrutura e o funcionamento do Plano Estratégico e do Programa GesPública utilizados pelos Tribunais; 

Visitas técnicas realizadas pelo TCE-RJ aos Tribunais de Contas do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, nos dias 
1º a 4 de abril, com o objetivo de conhecer a estrutura e o funcionamento dos Planos Estratégicos daqueles Tribunais; 

Participação do Tribunal em Reunião Extraordinária na Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília, nos dias 10 e 
11 de abril. Os trabalhos desenvolvidos na ocasião objetivam harmonizar o entendimento da aplicação da Lei 
Complementar nº141/2012; 

Nos dias 12 e 13 de abril, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recebeu a visita de servidoras do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará que vieram conhecer os procedimentos utilizados nas áreas de Gestão de 
Pessoas e Educação Corporativa; 

Participação de servidores no Seminário de Lançamento do Programa de Compras Governamentais, no dia 17 de 
abril, cujo objetivo foi efetivar a implementação da Lei Complementar nº 123/06 - Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, promovido pelo SEBRAE, em Armação dos Búzios; 
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EVENTOS 
Realizado no período de 2 a 4 de maio, pelo TCE-RJ, o ciclo de palestras “Gestão Estratégica e Gerenciamento de 
Projetos – Oficina com o uso do software Channel”. O evento teve como objetivo apresentar os planos estratégicos de 
alguns órgãos de contas e o uso do software Channel, esse disponibilizado pelo Instituto Rui Barbosa aos integrantes do 
PROMOEX. O evento reuniu 65 participantes de 25 Tribunais de Contas do país e as oficinas contaram com 
representantes do planejamento e da área de tecnologia da informação de cada Tribunal. A ideia é que esses servidores 
sirvam como multiplicadores e ensinem a metodologia aos colegas. Ao longo das discussões, foram sugeridas 
modificações para o aperfeiçoamento do software de modo a adaptá-lo às características peculiares de cada órgão; 

Participação do TCE-RJ em Reuniões do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – GTCON, nos períodos de 7 a 9 de 
maio e de 22 a 24 de outubro, e do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios – GTREL, de 9 a 11 de maio e de 24 a 26 
de outubro, todas realizadas em Brasília/DF. As reuniões integram os trabalhos em desenvolvimento pelos Grupos instituídos 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, de caráter técnico e consultivo, responsáveis pela análise e elaboração de diagnósticos 
e estudos, visando à padronização mínima de conceitos e práticas, em benefício da transparência da gestão fiscal; 

Participação do TCE-RJ no I Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e Institutos de Previdência: Orientação, 
Acompanhamento e Fiscalização - Perspectivas Atuais, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
em Palmas, no período de 9 a 11 de maio. O Congresso foi direcionado aos técnicos, servidores e gestores dos 
Tribunais de Contas e dos Institutos de Previdência que atuam diretamente na análise e fiscalização, para fins de 
registro dos atos de pessoal e concessão de benefícios previdenciários nos RPPS; 

No período de 23 a 25 de maio o TCE-RJ participou da 3ª Reunião do Grupo Técnico de Sistematização de 
Informações Contábeis e Fiscais – GTSIS, em Brasília, Distrito Federal. O objetivo foi promover o intercâmbio de 
soluções e a atualização do conhecimento técnico desenvolvido no “Sistema Tribunal de Contas”, em especial no 
que tange às discussões relativas ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde – SIOPS; 

Participação do Tribunal no 1º Encontro Nacional de Auditores de TI – ENAUTI, dias 24 e 25 de maio em 
Fortaleza/CE. Na ocasião foram abordados temas inerentes ao controle externo da tecnologia da informação e ao 
uso de recursos de TI nas ações de fiscalização; 

O Seminário “Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à Informação” na cidade de Palmas/TO, realizado nos dias 
31 de maio e 1º de junho, teve a participação do Tribunal. O objetivo do evento foi debater as ações das Cortes de 
Contas para o cumprimento da Lei Federal nº 12.527/11 e elaboração de uma Carta de Recomendações para ser 
encaminhada aos Tribunais de Contas brasileiros; 

Participação do Tribunal no Encontro Nacional sobre Atividades de Inteligência de Controle Externo, em Brasília-DF, 
nos dias 15, 16 e 17 de agosto. O evento, promovido pela ATRICON, Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas 
da União, teve como objetivo disseminar conceitos, metodologias, boas práticas e resultados de atividades de 
inteligência na fiscalização da gestão dos recursos públicos; 

Servidores do TCE-RJ participaram do 2º Encontro Nacional do Grupo Temático de Atos de Pessoal – GAP, nos 
dias 20 e 21 de agosto, em Florianópolis-SC, onde, além de palestras relativas a questões polêmicas e relevantes 
atinentes ao tema, o evento promoveu o intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de recursos 
tecnológicos voltados à análise dos atos de pessoal; 

No período de 24 a 26 de setembro, servidores deste Tribunal participaram do curso "Processo Integrado da 
Execução Orçamentária e Financeira - Instrumentos para a boa gestão dos Recursos Públicos", realizado na cidade 
do Rio de Janeiro, pela ESAD; 

No dia 22 de outubro ocorreu o 2º Encontro sobre o Módulo de Controle Externo do SIOPS, em Brasília/DF, que 
promoveu o intercâmbio de soluções e a atualização do conhecimento técnico relativos ao Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos de Saúde – SIOPS; 

Do dia 5 a 7 de novembro foi promovida a II Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos realizada no 
Tribunal de Contas da União – TCU, em Brasília/DF. O encontro teve ampla programação que abordou os indicadores 
e as dificuldades existentes nos TCs, além de relatos sobre a implantação do Projeto Channel nos Tribunais; 

O 7º Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, aconteceu em 21 e 22 de novembro, no 
Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/DF. O evento abordou o tema “O Consumo Sustentável e a Gestão de 
Resíduos na Administração Pública”; 

O Seminário Internacional de Auditoria Operacional foi realizado no dia 26 de novembro, em Salvador/BA. A 
Auditoria Operacional esteve no foco de palestras e debates do evento, com o objetivo de desenvolvê-la por meio de 
uma rede nacional entre os Tribunais de Contas; 

Em 29 de novembro houve Reunião técnica no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, em 
Brasília/DF, para definição das condições para a assinatura do termo aditivo ao convênio do PROMOEX; 

O “IV Encontro Técnico do Grupo Temático de Gestão de Pessoas – GGP do PROMOEX” foi realizado nos dias 4 e 5 
de dezembro, em Florianópolis/SC. Tal evento teve como objetivo compartilhar conhecimentos na área de Gestão de 
Pessoas e dar continuidade aos treinamentos práticos, com discussão de temas e dificuldades de interesse comum; 

Servidores do TCE-RJ participaram, no decorrer do exercício, do Curso de Especialização em Direito Fiscal, 
ministrado pela Faculdade Católica – PUC-RIO, produto do projeto deste Tribunal para o PROMOEX que visa ao 
redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo. 
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3.6 - Plano Estratégico 
 

 

O Plano Estratégico do TCE-RJ tem 10 objetivos distribuídos em 21 
programas estratégicos. Estes somam 56 ações, que se desdobram em mais de 
uma centena de produtos a serem entregues no decorrer do período de 2012 a 
2015. Desde sua aprovação, a Secretaria-Geral de Planejamento – SGP tem 
coordenado a implantação do software de monitoramento Channel, que pode prestar 
auxílio relevante ao diligenciamento e à gestão dos diversos compromissos 
assumidos pelos órgãos desta Corte de Contas. 

 
Na tabela a seguir, estão relacionadas as principais atividades realizadas 

no decorrer do exercício: 

EVENTOS 

No início do mês de fevereiro, a SGP inaugurou os procedimentos administrativos necessários a sediar, no período 
de 02 a 04.05.12, a Oficina de “Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos” com o uso do software Channel. 
Vencida a fase de habilitação e sendo escolhido como o Tribunal sede da Oficina, ao longo do primeiro trimestre, o 
TCE-RJ, através da SGP, realizou várias reuniões intersetorias para a devida organização e coordenação do evento. 

No período de 19 a 26 de março, aconteceram reuniões de integrantes da SGP com a SGE, SGA, DGI, ECG, CCS, 
SSE, PGT e GAP, objetivando a validação da modelagem do trabalho de implantação do Plano, a nomeação dos 
Gestores de cada Produto e a definição do estágio em que se encontram. 

Em 28.06.12 foi realizada licitação para contratação de profissional visando a ministrar curso básico de 
Gerenciamento de Projetos para 90 servidores desta Casa com o intuito de capacitar e proporcionar maior 
conhecimento em gestão de projetos. 

No 3º trimestre destaca-se a realização da capacitação de 83 servidores no curso básico de Gerenciamento de 
Projetos. O curso contemplou a parte teórica basilar e o enfoque prático dos projetos previstos no Plano Estratégico. 
As áreas que lá estavam representadas deram roupagem de projetos para alguns de seus produtos, restando 
oportunamente lançá-los no Channel. 

No dia 25 de setembro, 11 servidores participaram do 4º Seminário Internacional de Business Process Management – 
BPM, promovido pela Association of Business Process Management Professionals – ABPMP e pela ELO Group. O 
Seminário foi composto de dois Workshops que trataram respectivamente da questão da sustentabilidade aplicada à 
gestão por processos e da necessidade da inovação para alavancar os resultados de uma organização, com enfoque 
em torno das tendências globais de desenvolvimento da metodologia BPM utilizada para modelar processos de trabalho. 

No 4º trimestre, destaca-se a oportunidade de apresentar aos novos servidores do Tribunal, ingressantes do 
concurso público, o Plano Estratégico desta Corte de Contas para o quadriênio 2012/2015. Os novos servidores 
foram convidados a participar desta importante empreitada, cujo comprometimento de todos é fundamental para a 
consecução dos resultados esperados. 

Em 15 de outubro, o Tribunal celebrou com a empresa JExperts Tecnologia, desenvolvedora do Sistema Channel, o 
contrato de nº 71/2012, que tem como finalidade a prestação de serviços de consultoria e treinamento na utilização 
da Plataforma Channel. 

No dia 6 de dezembro, foi publicado no DOERJ o extrato da licitação para contratação de empresa para execução de 
diagnóstico e redesenho de processos de trabalhos internos do TCE-RJ, finalísticos e de apoio, na modalidade de 
Tomada de Preços (nº 1/2012). 
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4 - Relações Institucionais 
 
 
Na tabela a seguir, estão relacionadas as principais atividades ocorridas 

no período: 

ATIVIDADES 

Apresentação da prestação 
de contas relativa ao ano de 
2011 

Em 28 de fevereiro, o Presidente do Tribunal, Conselheiro Jonas Lopes de 
Carvalho Junior, apresentou, em sessão plenária, a prestação de contas de sua 
administração relativa ao ano de 2011, destacando as principais ações em cada 
setor. O Relatório de Gestão ressalta a reestruturação do modelo de análise dos 
processos de prestação de contas da administração financeira dos municípios, o 
total de processos relatados pelo Plenário, a aprovação do Plano Estratégico TCE-
RJ 2012/2015, a aprovação do novo Plano de Trabalho do convênio do PROMOEX 
e o resgate da comunicação entre o TCE-RJ e a sociedade, entre outras 
atividades. 

Seminário - “Royalties do 
Petróleo: para além da mera 
disputa por recursos” 

No dia 20 de março, o Tribunal participou com dois servidores, Marcelo Martinelli 
Murta e Paula Alexandra Canas de Paiva Nazareth, da composição do painel das 
apresentações do Seminário “Royalties do Petróleo: para além da mera disputa por 
recursos”, realizado na sede do BNDES, no Centro do Município do Rio de Janeiro, 
uma iniciativa do Observatório Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional. A 
proposta do seminário foi a análise de pontos centrais de questões relevantes para 
o destino do país com a redistribuição do dinheiro advindo da atividade petrolífera. 

Palestra “Regras de final de 
mandato sob a ótica da LRF” 

Entre os dias 22 de março e 3 de abril, o TCE-RJ, por intermédio da Escola de 
Contas e Gestão e da Subsecretaria de Controle Municipal, promoveu, em cinco 
municípios de diferentes regiões fluminenses, a palestra “Regras de final de 
mandato sob a ótica da LRF”. O objetivo foi esclarecer os gestores públicos de que 
forma devem cumprir o que determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00 
– regras de transição. As palestras aconteceram nos municípios de Armação de 
Búzios, São João da Barra, Petrópolis, Angra dos Reis e Mesquita, contando com 
a participação de 650 pessoas. 

5º Congresso Brasileiro de 
Controle Interno e Externo – 
CONINTER 

Nos dias 19 e 20 de abril, servidores e gestores das áreas de controle interno e 
externo, contábil e de planejamento participaram do 5º Congresso Brasileiro de 
Controle Interno e Externo – CONINTER, no Rio de Janeiro. O encontro teve como 
objetivo trocar experiências e sugerir procedimentos que acelerem o trabalho dos 
Tribunais de Contas. Estão em discussão os mais diferentes temas, como 
licitações sustentáveis, improbidade administrativa e a Rio+20 – Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O evento teve o apoio do 
TCE-RJ e vários servidores do TCE-RJ participaram do Congresso. 

Publicação do edital do 
concurso público do TCE-RJ 
no Diário Oficial 

No dia 20 de abril foi publicado no Diário Oficial o edital do concurso público do 
TCE-RJ. São oferecidas 89 vagas para a carreira de analista de controle externo, 
em diferentes áreas, e 11 vagas para a carreira de técnico de controle externo, no 
cargo de técnico de notificações. Segundo o Presidente do TCE-RJ: “o déficit de 
pessoal do Tribunal é bem maior que o número de vagas disponibilizadas, mas 
temos que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito ao gasto 
com pessoal. O concurso vai oxigenar os quadros e suprir em parte as 
necessidades do Tribunal. A vinda de novos servidores dará mais agilidade aos 
procedimentos e processos e poderemos exercer com mais eficácia a fiscalização. 
Estou muito satisfeito em realizar o certame”. O último concurso realizado pelo 
TCE-RJ foi em 1998. 

 
Retornar

 81Relatório de Atividades - Exercício 2012

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00


 

ATIVIDADES 

TCE-RJ encaminha ao TRE-
RJ relação de responsáveis 
com contas irregulares 

Em 31 de maio, o Presidente do TCE-RJ encaminhou ao Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE-RJ, Desembargador Luiz Zveiter, a 
listagem com os nomes de 499 responsáveis que, no exercício de cargos ou 
funções públicas, tiveram suas contas rejeitadas pelo Plenário desta Corte, nos 
termos do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, propiciando 
mais tempo para a análise do TRE-RJ, que tem a competência exclusiva para 
proferir a declaração de inelegibilidade. 

Conferência das Nações 
Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável 
Rio+20 

No dia 18 de junho, o Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
compareceu à Recepção da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável Rio+20, realizada no Jardim de Inverno do Palácio 
Guanabara. Prestigiaram a cerimônia o Presidente da República em exercício, 
Michel Miguel Elias Temer Lulia, o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, o Vice-Governador 
Luiz Fernando de Souza, o Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Eduardo da 
Costa Paes, e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, Deputado Paulo César de Melo Sá, além de outras autoridades. 

Seminário: "Implantação da 
Nova Contabilidade Pública 
no Brasil" 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro promoveu, dia 25 de junho, por 
meio da Escola de Contas e Gestão e da Secretaria-Geral de Controle Externo, o 
seminário "Implantação da Nova Contabilidade Pública no Brasil", no auditório do 
TCE-RJ. Voltado para os contadores e gestores do Estado do Rio e dos municípios 
jurisdicionados, com o intuito de debater as novas orientações relativas à 
divulgação dos procedimentos contábeis e o cronograma das ações a serem 
adotadas pelos entes da Federação até 2014; o atual estágio de implementação 
dos referidos procedimentos pelos municípios; e o papel do controle externo nesse 
processo de mudança da contabilidade pública no Brasil. Ao abrir o seminário, o 
Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, comparou a nova 
contabilidade à Lei de Acesso à Informação, “saudado como um marco em matéria 
de transparência pública e um compromisso do nosso País perante a comunidade 
internacional”. Entre os palestrantes estavam o titular da Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação – CCONF, da Secretaria do 
Tesouro Nacional, Paulo Henrique Feijó da Silva; o Secretário de Estado de 
Fazenda, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos; o Contador-Geral do Estado 
do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Iglesias; e o Secretário-Geral de Controle 
Externo do TCE-RJ, Gino Novis Cardozo. 

Lançamento da Rede de 
Pregoeiros do Estado do Rio 
de Janeiro 

O Presidente do TCE-RJ, Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, participou 
dia 30 de julho do lançamento da Rede de Pregoeiros do Estado do Rio de 
Janeiro, destinada a estabelecer diretrizes para a atuação, padronizar os 
procedimentos, promover a certificação e capacitação e manter mecanismos de 
comunicação entre os profissionais da área. A iniciativa é da Secretaria de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG, responsável pelo Sistema Integrado de Gestão 
de Aquisições – SIGA, que realiza as compras do estado feitas por pregão 
eletrônico. 

III Encontro Técnico de 
Educação Corporativa dos 
Tribunais de Contas – 
Educorp 

Entre os dias 29 e 31 de agosto, a Diretora-Geral da ECG do TCE-RJ, Paula 
Alexandra Canas de Paiva Nazareth, apresentou levantamento inédito mostrando 
que os Tribunais de Contas aplicam critérios diferentes na contratação e 
pagamento de professores, através das suas escolas e unidades de educação 
corporativa. O estudo foi apresentado em uma das oficinas do Educorp, realizado 
no auditório do TCE-PR. 
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ATIVIDADES 

Convênio de cooperação 
educacional, técnica e 
científica entre o TCE-RJ e a 
CEDAE 

O professor Paulo Bianchi, da Escola de Contas e Gestão – ECG, ministrou o 
curso de Gestão de Contratos Administrativos, nos dias 20 e 21 de agosto, para 40 
funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Este curso 
marcou o início da execução do convênio que estabeleceu um programa de 
cooperação educacional, técnica e científica entre o TCE-RJ e a CEDAE. O 
convênio foi assinado em 9 de julho, pelos Presidentes do TCE-RJ, Conselheiro 
Jonas Lopes de Carvalho Junior, e da CEDAE, Wagner Granja Victer. A abertura 
do Programa contou com a presença da Diretora-Geral da ECG, Paula Alexandra 
Canas de Paiva Nazareth. 

Encontro Técnico Nacional: 
os desafios do controle em 
rede e os riscos na Copa do 
Mundo de 2014 

A Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal participou do “Encontro 
Técnico Nacional: os desafios do controle em rede e os riscos na Copa do Mundo 
de 2014”, na sede do TCE-MG nos dias 10 e 11 de setembro. O evento reuniu 
representantes de órgãos que atuam diretamente no acompanhamento e na 
fiscalização da gestão dos recursos públicos destinados à organização e à 
realização da Copa, com o intuito de aumentar a efetividade das ações de controle 
dos gastos públicos destinados à competição. 

Cerimônia de Posse dos cem 
novos servidores aprovados 
em concurso público 

O Tribunal realizou em 19 de setembro a Cerimônia de Posse dos cem novos 
servidores aprovados em concurso público, que auxiliarão o Tribunal na atuação 
do órgão no controle e fiscalização dos recursos públicos. O Presidente do 
Tribunal, Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, destacou que além de 
fortalecer o quadro funcional está investindo em tecnologia: “O objetivo é tornar as 
auditorias as mais céleres e perfeitas possíveis. Queremos nos tornar um Tribunal 
de vanguarda. Meu foco não são as obras físicas, mas o legado humano”. A 
realização do concurso público era uma demanda antiga do Tribunal. A situação de 
déficit de pessoal vinha se agravando nos últimos anos, já que o último concurso 
havia sido realizado há 14 anos. Para o setor de controle externo, que fiscaliza a 
aplicação dos recursos públicos, foram destinadas 76 vagas. Outras 14 são para a 
área administrativa. As 11 restantes são destinadas aos técnicos de notificações, 
encarregados de comunicar pessoalmente as decisões do TCE-RJ aos gestores e 
órgãos do estado e de 91 municípios fluminenses, com exceção da capital. 

Visita de integrantes da 
Comissão Especial da ALERJ 
criada para acompanhar a 
auditoria na CCR Barcas S.A. 

O Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, recebeu, no dia 22 de 
outubro, a visita de integrantes da Comissão Especial da ALERJ criada para 
acompanhar a auditoria na CCR Barcas S.A. Os deputados Gilberto Silva 
Palmares, que preside a comissão, Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Luiz Antônio 
Martins solicitaram que o Tribunal fiscalize as contas da concessionária e também 
acompanhe as audiências públicas referentes à auditoria que está sendo feita pela 
COPPE/UFRJ. 

III Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas 

No dia 12 de novembro, o Presidente do TCE-RJ participou, em Campo 
Grande/MS, do III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que teve como 
tema “Um debate pela efetividade do Controle Externo do Brasil”. Ele ressaltou a 
importância de reuniões como essa, "para troca de experiências, uniformização de 
procedimentos e fortalecimento do papel constitucional dos Tribunais de Contas". 
Ao final do Encontro os conselheiros representantes dos 34 Tribunais existentes no 
País aprovaram a Declaração de Campo Grande, com 25 compromissos 
assumidos por todos e o propósito de serem reconhecidos como instrumentos 
indispensáveis à cidadania. Durante o evento, foi anunciado o lançamento do 
Prêmio Novitatis, criado para reconhecer e promover ideias inovadoras na área de 
controle externo. Ele terá abrangência nacional e será realizado anualmente pela 
Atricon e pelo Instituto Rui Barbosa – IRB. 
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ATIVIDADES 

Convênio entre o TCE-RJ e o 
Instituto Benjamin Constant 

Em 21 de novembro, o Presidente do TCE-RJ e a Diretora-Geral do Instituto 
Benjamin Constant, Maria Odete Santos Duarte, assinaram convênio que facilita a 
acessibilidade de servidores com necessidades especiais às instalações e 
equipamentos do Tribunal. A cooperação acontecerá em várias áreas: 
educacional, técnica, científica e de integração, com vistas ao desenvolvimento de 
cursos, estudos, pesquisas e ações no âmbito da inclusão social, educacional e da 
acessibilidade. A assinatura do convênio é mais uma etapa do Projeto Incluir: 
pensando a inclusão no TCE-RJ. Atualmente, o Tribunal possui 22 servidores com 
necessidades especiais. 

Participação do TCE-RJ na 
manifestação em defesa dos 
royalties do estado 

O Presidente do TCE-RJ e o Conselheiro Julio Lambertson Rabello, além de 
centenas de servidores do Tribunal, participaram, no dia 26 de novembro, da 
manifestação em defesa dos royalties do estado, que, segundo o balanço da 
Polícia Militar, reuniu cerca de 200 mil pessoas no Centro do Rio de Janeiro. "O 
TCE está ao lado do povo do Rio de Janeiro. Este é um evento de suma 
importância para o estado, que atravessa um momento difícil. O Tribunal de 
Contas é um órgão fiscalizador, que sempre preza a boa aplicação dos recursos 
dos royalties, de forma a evitar desperdícios e prejuízos à população", destacou o 
Presidente. 

Fórum Permanente de 
Desenvolvimento Estratégico 
do Estado Jornalista Roberto 
Marinho 

“Finanças e responsabilidade fiscal”. Este foi o tema da palestra apresentada pelo 
Presidente do TCE-RJ, dia 27 de novembro, na abertura do Fórum Permanente de 
Desenvolvimento Estratégico do Estado Jornalista Roberto Marinho, que reuniu 
prefeitos eleitos e reeleitos, vice-prefeitos, gestores da administração pública, 
políticos e empresários no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, na ALERJ. Nesta 
edição, o fórum tratou dos desafios dos próximos anos de gestão nos municípios, 
com debate sobre “Caminhos Sustentáveis para o Desenvolvimento”. 

III Encontro de Conselheiros 
de Políticas Públicas do 
Município do Rio de Janeiro 

No mesmo dia, o Presidente participou do III Encontro de Conselheiros de Políticas 
Públicas do Município do Rio de Janeiro, organizado pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro – TCMRJ. Cerca de 150 pessoas participaram dos 
debates que envolveram o tema principal do encontro: “Um ano da Lei de Acesso à 
Informação”. 

Eleição do Presidente do 
TCE-RJ, para o biênio 2013-
2014 

Em Sessão Plenária Especial, o Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior foi 
reeleito, dia 4 de dezembro, por unanimidade, Presidente do TCE-RJ, para o biênio 
2013-2014. Para o cargo de vice-presidente, também por unanimidade, foi reeleito 
o Conselheiro Aluisio Gama de Souza. 

Comemoração do Dia da 
Justiça 

Dia 8 de dezembro, Jonas Lopes participou de cerimônia no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro – TJERJ em comemoração ao Dia da Justiça. Na 
ocasião, foram homenageadas personalidades que prestaram relevantes serviços 
à cultura jurídica e ao Judiciário fluminense. 
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5 - Divulgação Institucional 
 
 
Visando a demonstrar à sociedade os efeitos de sua atuação, o Tribunal 

de Contas promove a divulgação de suas atividades por meio de variados 

instrumentos que apresentam sua missão institucional, seu campo de atuação, suas 

principais ações de fiscalização e os resultados alcançados. 

 

A tabela a seguir apresenta os principais instrumentos de divulgação 

utilizados no período: 

INSTRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO 

Estudos Socioeconômicos 
dos Municípios 
Fluminenses 

Os Estudos são elaborados anualmente desde 2001. Constituem uma coleção de 91 
estudos dedicados a cada um dos municípios fluminenses jurisdicionados, 
consolidando informações e dados referentes à evolução de diversos indicadores 
como educação, saúde, trabalho e renda, gestão, economia e finanças municipais, 
demografia, governo eletrônico e meio ambiente, além de outros temas de destaque. 
Encontra-se disponível ao público no site do TCE-RJ, na página “Transparência - 
Municípios”, a edição desenvolvida em 2011 pela Secretaria-Geral de Planejamento 
– SGP. A Edição de 2012, a ser apresentada em 2013, dará ênfase aos novos 
resultados e análises divulgados pelo IBGE sobre o Censo 2010 e apresentará um 
capítulo sobre mudanças do clima e vulnerabilidade, que despertam a atenção pela 
magnitude dos seus reflexos, trazendo informações individualizadas sobre esse tema 
em cada municipalidade. 

Revista do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio 

de Janeiro 

A Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, retomada no ano de 
2011, mantém seu objetivo: realizar a publicação regular da doutrina, traduzida por 
artigos elaborados por ilustres personalidades da esfera jurídica e das demais áreas 
técnicas, relativos à temática do direito administrativo, financeiro, gestão pública e, 
principalmente, dos atos julgados nesta Corte de Contas, enfatizando a parte legislativa 
por meio de Resoluções, Deliberações, Decretos e Leis estaduais. A terceira edição 
referente ao primeiro semestre e a quarta edição referente ao segundo semestre de 
2012 estão disponíveis no site www.tce.rj.gov.br. 

Revista 
Síntese 

A Síntese é uma publicação organizada pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ e 
tem como objetivo maior o desenvolvimento institucional. Contribui também para o 
aprimoramento da formação dos servidores públicos ao incentivar e disseminar novos 
conhecimentos e práticas, passando a publicar exclusivamente artigos e textos 
científicos, de técnicos do TCE-RJ e de autores convidados. 

No ano foram publicados o Volume 6 (nos 1 e 2, janeiro/dezembro de 2011) e o Volume 
7 (nº 1, janeiro/julho de 2012) da Revista. O Volume 6 apresenta uma publicação 
exclusivamente voltada para um tema da maior relevância para o estado, seus 
municípios, e também para o Brasil: a gestão da saúde pública, reunindo artigos de 
profissionais da área, professores especialistas e representantes de instituições de 
pesquisa e dos trabalhos vencedores da edição 2011 do Prêmio Ministro Gama Filho, 
que também teve como tema a saúde pública. O Volume 7 é marcado pela diversidade 
de temas relacionados à Administração Pública com sete estudos e monografias que 
apresentam análises sobre a autonomia financeira dos municípios; a gestão de risco e 
a necessidade de adaptação da Defesa Civil diante das frequentes mudanças 
climáticas; o princípio constitucional da eficiência no setor público; e a importância da 
inteligência aplicada ao controle externo, entre outros assuntos.  
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INSTRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO 

Informativo 
TCE-RJ NOTÍCIA 

A TCE-RJ Notícia é um veículo de comunicação institucional do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, com edição a cada três meses. Produzida pela 
Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, a publicação tem por objetivo solidificar 
conceito adequado da Instituição perante seu público interno e, ao mesmo tempo, 
constituir-se em uma ferramenta para projetar junto a centros irradiadores de opinião - 
público externo - o pensamento e os valores do Tribunal. Em 2012 foram publicadas as 
edições nos 72 e 73. 

Programa TCE-RJ Notícia 

O Programa TCE-RJ Notícia, veiculado através da TV Alerj (canal 12 da NET), fruto 
do convênio assinado em 2011, é o mais novo canal de comunicação do Tribunal 
com o objetivo de prestar contas das diversas atividades do TCE-RJ à sociedade. 

Atualmente, o Programa é apresentado às sextas-feiras, às 22h, com reprise aos 
sábados, às 12h, e aos domingos, às 21h. Também está disponível no site do 
Tribunal no ícone TCE-RJ na TV Alerj. 

Em 19 de abril, na estreia, o entrevistado foi o Presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, que explicou o funcionamento do Tribunal e detalhou seu 
processo de modernização, que engloba a realização de concurso público, a 
implantação da Ouvidoria e a criação de um Fundo Especial para financiar obras, 
entre outras ações. 

Oitos novas edições foram apresentadas em 2012, nas quais os principais assuntos 
abordados foram, entre outros: a necessidade da realização do concurso público 
para o TCE-RJ; a importância dos Tribunais de Contas na aplicação da ficha limpa; a 
implantação da nova contabilidade pública no Brasil; a criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas; a importância dos royalties do petróleo para a economia do 
Rio de Janeiro; os conceitos básicos sobre prestação de contas ao TCE-RJ; o 
pioneirismo do TCE-RJ, entre as instituições públicas, na promoção de arte e cultura 
gratuita ao público; e os resultados alcançados pela Escola de Contas e Gestão no 
ano de 2012 e seus planos para 2013. 

Portal do TCE-RJ 
www.tce.rj.gov.br

No 3º trimestre destaca-se a criação do Novo Portal do TCE-RJ, uma das principais 
ações de modernização do Tribunal. Através da sua página na internet, o TCE-RJ 
disponibiliza informações e ferramentas importantes de controle das contas públicas do 
Estado e dos 91 municípios fluminenses jurisdicionados. 

Ao longo do ano de 2012, o site computou 1.234.369 acessos. 
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6 - Considerações Finais 

 

Na sua missão de examinar e julgar as contas dos responsáveis pela 

gestão do patrimônio público, cerceando os abusos que possam ser praticados, o 

Tribunal, numa visão moderna e adequada ao sentido de cidadania, sabe que o 

papel de fiscalizar deve abranger, sobretudo, a orientação dos jurisdicionados. 

 

Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direito, pressupondo 

também deveres, sabedor das suas obrigações e responsabilidades como parte 

integrante de uma coletividade, uma nação e um Estado. Logo, para o bom 

funcionamento da sociedade, todos precisam dar sua parcela de contribuição. 

Somente assim se chega ao objetivo final: o exercício da justiça em seu sentido 

mais amplo, propiciando o bem comum. 

 

O Tribunal faz parte dessa rede que busca cada vez mais aprimorar as 

ações de orientação e fiscalização do uso dos recursos públicos e, ao mesmo 

tempo, prestar contas da forma mais transparente à sociedade brasileira. É muito 

importante a sociedade saber que o TCE-RJ, antes de ser um órgão punitivo, deseja 

ser, fundamentalmente, um órgão orientador. 

 

Neste relatório, apresentamos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro – ALERJ as ações e os resultados alcançados no exercício de 2012. 

Confirmam-se os esforços empreendidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro no cumprimento dos mandamentos legais e da Constituição, valorizando 

a ética, a responsabilidade e o comprometimento na gestão dos recursos dos 

municípios e do Estado do Rio de Janeiro. 
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