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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 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. 

 

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), bem como, conta com os seguintes colaboradores: Associação dos 

Servidores do Tribunal de Contas do Estado (ASTCERJ) e Associação dos Magistrados 

do Rio de Janeiro (AMAERJ). 

 

Durante o exercício de 2010, a Representação do MEC no Rio de Janeiro (REMEC) 

assinou termo de adesão ao Acordo do GTCS, mais três entidades (MPE/RJ, CGM/RJ e 

TRT) tiveram o ingresso aprovado, restando a assinatura do termo de adesão que está 

em trâmite nas respectivas entidades. 

 

2. RESULTADOS  

 

2.1) III ENCONTRO DE CONTROLE SOCIAL – NOROESTE FLUMINENSE 

 

O Encontro foi realizado, em maio, no município de Itaperuna e contou com um público 

total de 493 pessoas, distribuídas pelas seguintes atividades: 

 

- Cerimônia Solene do IIIECS – Noroeste Fluminense; 

 

- Debate Acadêmico sobre Prevenção e Combate à Corrupção, com alunos e professores 

universitários (UNIG); 

 

- Curso de Pregão e Registro de Preços para servidores municipais; 

 



- Programa Olho Vivo no Dinheiro Público para servidores e conselheiros municipais da 

saúde, assistência social e educação; 

 

2.2) EVENTO NO JARDIM ZOOLÓGICO 

 

Em junho, foi realizado o primeiro evento do GTCS aberto ao grande público nas 

dependências do Jardim Zoológico, com distribuição de panfleto específico sobre o Grupo, 

distribuição de material institucional das entidades e show com alunos da Secretaria 

Estadual de Educação. O evento foi uma parceria com a ASTCERJ e contou com um 

público de 3.157 pessoas e distribuição de 4.000 exemplares de material de divulgação 

(cartilhas, panfletos e folders). 

 

2.3) EVENTO PARA CONSELHEIROS 

 

Em junho, foi realizado o I Encontro de Políticas Públicas do Município do Rio de Janeiro, 

no Tribunal de Contas do Município, fruto da parceria entre a CGU e o TCM, com 

participação do TCU. O encontro contou com a presença de 37 conselheiros municipais de 

políticas públicas dos conselhos de Educação, FUNDEB, CAE, Segurança Alimentar, 

Assistência Social, Direito da Criança e Adolescente e Saúde. 

 

2.4) PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O OBSERVATÓRIO SOCIAL 

 

Palestras realizadas pela representante da Receita Federal para um público de 195 pessoas. 

 

2.5) REDE DE SIGNATÁRIOS E COLABORADOS DO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO 09/09 

 

Durante o exercício de 2010, ingressaram no GTCS como colaboradores a ASTCERJ e a 

AMAERJ, bem como a REMEC como nova signatária, restando ainda o MPE/RJ, a 

CGM/RJ e o TRT, cujos ingressos já foram aprovados e os termos de adesão se encontram 

nas respectivas entidades para assinatura.  

 

2.6) POTENCIALIZAR A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS 

ENTIDADES SIGNATÁRIAS DO GRUPO 

 

Ações desenvolvidas pelas entidades signatárias, correlacionadas ao controle social, com 

a participação de pelo menos mais duas entidades do grupo, a exemplo do Olho Vivo, 

Fortalecimento da Gestão Pública, Debate Acadêmico, Curso para Conselheiros, Apoio 

ao Controle Interno e Curso a Distancia. 

Foram desenvolvidas as seguintes ações: 

2.6.1) Olho Vivo (Itaperuna): Programa de Fomento ao Controle Social desenvolvido 

pela CGU, que teve a participação da RFB, TCE e TCU e contou com a presença de 54 

servidores e conselheiros municipais das áreas de saúde, educação e assistência social; 

2.6.2) Fortalecimento da Gestão Pública (Paraíba do Sul) : Ação de Capacitação da CGU, 



que teve a participação do TCE e do TCU e contou com a presença de 133 servidores 

municipais; 

2.6.3) O I Encontro de Integração da CGU e CGM-RJ com Outros Órgãos de Controle 

(Rio de Janeiro), que teve a participação da RFB, TCE, TCU, TCM e AGE e contou com 

a presença de 126 servidores; 

2.6.4) Debate Acadêmico (UNIG - Itaperuna): Ação da CGU, que teve a participação da 

RFB e do TCU e contou com a presença de 328 pessoas, dentre aluno s e professores; 

 

2.7) EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DOS ACORDOS DO GTCS E 

DA REDE DE CONTROLE 

Em julho, foi comemorado o aniversário de um ano dos acordos de controle social e da rede 

de controle, uma parceria da CGU e do TCU, com apoio do TCM e do GTCS, que contou a 

presença do coordenador do FOCCO/Paraíba e de 55 servidores das entidades signatárias 

dos acordos, das entidades colaboradoras e de futuros partícipes. 

 

2.8) ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DOS OBSERVATÓRIOS 

SOCIAIS DO RJ 

Em julho, o Grupo de Trabalho de Controle Social (GTCS), o Observatório Social do 

Brasil e a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal – AFIPERJ, promoveram 

encontro com representantes dos observatórios do Rio de Janeiro, que contou com a 

participação de 29 pessoas. 

 

2.9) DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO 

No dia 09 de dezembro, a CGU, com apoio das entidades do GTCS (TCM, TCE, RFB, 

AGE, SEEDUC e ASTCERJ), da UNIGRANRIO e do Grupo de Educação Fiscal/GEFE, 

comemorou O Dia Internacional Contra a Corrupção, em evento aberto ao público, com 

aproximadamente 2.000 pessoas, com feira de impostos, feira de cidadania, tenda do 

Portal da Transparência, Tenda com Sistema de Educação do TCM, Auditório com 

Palestras, Oficinas, Esquete sobre Corrupção, Show com alunos de escolas estaduais, 

Coral TCM/TCE, Estande da Educação Fiscal e Contra Pirataria. 

 

2.10) CURSO DE LICITAÇÃO PARA ONG 

O curso previsto para contemplar 30 pessoas, meta 2 - Planejamento GTCS, não foi 

realizado e se encontra na fase de elaboração do material didático. 

 

2.11) DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 

Em função da dificuldade de separar as divulgações internas e externas, o item foi tratado 

somando as duas ações. Foram identificadas 25 matérias com referência ao Grupo, dentre 

reportagens em jornais, televisão, revistas e sites. Cabe salientar que o Grupo não 

conseguiu avançar na criação da sua logomarca. 



3. CONCLUSÃO 

 

O GTCS, durante o exercício de 2010, teve uma abrangência de atuação muito 

significativa, cujas ações atingiram diretamente um público de 6.225 (seis mil, duzentas 

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

representantes da sociedade civil. 

 

As ações pendentes de realização foram: 

a) curso de licitação para 30 (trinta) representantes de ONGs; 

b) criação da logomarca do GTCS. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2011. 
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