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1. INTRODUÇÃO 

 

O Grupo de Trabalho para o Controle Social do Rio de Janeiro (GTCS) foi formalizado, 

no dia 26/06/2009, por meio da assinatura do Acordo de Cooperação nº 09/2009. 

 

O Grupo é formado pela Controladoria-Geral da União (CGU), Receita Federal do 

Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU), 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro (TCE-RJ), Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ), 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). 

 

O GTCS tem por objetivo definir estratégias e 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. 

 

 

2. RESULTADOS  

 

2.1) I Encontro de Controle Social do Rio de Janeiro: 

 

a) Cerimônia de assinatura dos acordos de controle social e da rede de controle, com a 

presença de 400 pessoas;   

 

b) Debate Acadêmico na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e Universidade Cândido Mendes 

(CGU, MPF, TCU, TCE, TCM, AGE, RFB, PGFN e UNIRIO), com 280 participantes; 

 

c) Curso de Licitação e Transparência para lideranças na UNILASALLE (CGU, RFB, 

MPF e TCE), com 58 participantes; 

 

d) Programa Olho Vivo no Dinheiro Público (CGU, RFB, TCM e TCU), com 64 

conselheiros municipais e estaduais da saúde, educação e assistência social,  dos 

municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Mendes, Niterói, Nilópolis, Mesquita, 

Nova Iguaçu e São João de Meriti.  

 

 

 



2.2) II Encontro de Controle Social do Rio de Janeiro – Norte Fluminense:  

 

a) Premiação do Concurso Cultural “Olho Vivo no Dinheiro Público” da CGU, com a 

presença de 150 pessoas, dentre alunos premiados, parentes dos alunos, professores, 

diretoras, servidores das escolas e das secretarias municipais de educação e secretárias 

de educação. O Concurso Cultural contou com a participação de 9.641 alunos e foram 

apresentados 7.419 trabalhos; 

 

b) Cerimônia de Abertura do IIECSRJ, que contou com a participação da Chefe da CGU-

Regional/RJ, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campos, de Representante do 

Tribunal de Contas da União e do Secretário de Governo da Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes; 

 

c) Educação Presencial da 6ª Edição do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público da 

CGU, com a participação de 31 agentes e 22 conselheiros dos municípios de Campos dos 

Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva e 

São Fidélis. O Evento contou com a participação da Receita Federal do Brasil, por meio 

de palestra de educação fiscal, e do Tribunal de Contas da União, por meio de palestra 

de licitações e contratos para os conselheiros; 

            

d) Sistema de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado do RJ (SIGFIS), curso 

ministrado pelo TCE-RJ, com a presença de 24 servidores municipais de Campos dos 

Goytacazes das áreas de contabilidade, controle e pessoal;  

 

e) Curso para Lideranças (Movimento Nossa Campos), com 30 participantes. O curso 

contou com palestras da CGU, TCU e MPF sobre transparência e linhas de atuação dos 

órgãos, bem como curso de licitação com ênfase em pregão ministrado pelo TCE-RJ.  

 

2.3) REUNIÃO GTCS – PRESIDENTE DO INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE (IFC) - ONGs  

 

- 25 participantes de 22 entidades governamentais e não governamentais, para 

aproximação e mapeamento das entidades não governamentais que atuam no controle 

social dos gastos públicos municipais, com o objetivo de elaborar programa de 

qualificação para o exercício de 2010. 

  

2.4) PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O OBSERVATÓRIO SOCIAL 

 

- 5 palestras para um público de 380 pessoas. 

 

 

 

 



3. CONCLUSÃO 

 

O GTCS, em apenas seis meses de formalização, teve uma abrangência de atuação 

muito significativa, cujas ações atingiram um público de 10.955 (dez mil, novecentos  e 

cinquenta e cinco) pessoas, dentre alunos, professores, servidores, conselheiros e 

representantes da sociedade civil. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2009.  
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