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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 GTCS, Coordenado pela CGU/Regional-RJ, é formado por 13 (treze) entidades que 

configuram como partícipes do acordo de cooperação (Controladoria-Geral da União - 

CGU, Tribunal de Contas da União - TCU, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

– TCERJ, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, Receita Federal 

do Brasil - RFB, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério Público 

Federal – MPF, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - PMRJ, Secretaria 

Estadual de Fazenda – SEFAZ, Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Controladoria-Geral do 

Município do Rio de Janeiro – CGMRJ e Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 

TRT), além de 4 (quatro) colaboradores (Associação dos Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro - AMAERJ, Associação dos Servidores do TCERJ -  ASTCERJ, Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro – CRCRJ e Professor Fernando 

Guilherme Tenório da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas - EBAPE/FGV).  

 

 

2. RESULTADOS  

 

2.1) CONFERÊNCIA LIVRE DA CONSOCIAL NO MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O Grupo realizou no dia 03/04/2012, Conferência Livre da Consocial nas dependências do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme registro fotográfico abaixo, que 

contou com 20 (vinte) participantes e foram discutidos os eixos temáticos 2 (dois) e 4 

(quatro), com elaboração/seleção de 10 (dez) propostas para a Conferência Nacional, das 

quais 6 (seis) integraram a relação das 80 (oitenta) propostas priorizadas na etapa nacional. 
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2.2) SEMINÁRIO SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NA SEFAZ 

Seminário sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) promovido pelo Grupo de Controle 

Social (GTCS), em parceria com a Auditoria-Geral do Estado (AGE), dia 03/05/2012, no 

Auditório da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ), que teve 122 (cento e vinte e dois) 

participantes, dentre servidores estaduais e das entidades do GTCS. O evento teve avaliação 

do percentual de alcance do objetivo de 87%. 

 

 

2.3) APOIO A TRANSIÇÃO MUNICIPAL 

 

Evento organizado pela CGU, com apoio da Associação Estadual de Municípios do Rio 

de Janeiro (AEMERJ) e do TCU, foi realizado no dia 05/12, no Auditório do Tribunal de 

Contas da União, contou com a participação de 5 (cinco) entidades do GTCS e um 

público de 77 (setenta e sete) participantes de 24 (vinte e quatro) municípios. O encontro 

foi dividido em quatro painéis, a saber: 

I – Orientações para Transição Municipal (CGU e MPF); 



II – Fiscalização, Controle e Orientações de Final de Mandato (TCU); 

III – Gestão de Convênios (EGP/AGE); 

IV - A LRF e o Processo de Transição Municipal (TCE). 
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2.4) ENCONTRO CONSELHEIROS 

O 3º Encontro de Conselheiros de Políticas Públicas do Rio de Janeiro, organizado pelo 

TCM, CGU e CGM, ocorreu no dia 27/11, no Auditório do Tribunal de Contas do 

Município, teve como foco de discussão a lei de acesso à informação e contou com a 

presença de 49 (quarenta e nove) participantes, dentre conselheiros do Rio de Janeiro, 

Queimados e Nilópolis. 

O evento teve a participação do Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil (ATRICON) e de representante do Instituto Ethos. 

 

 

 



2.5) DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO (DICC) 

Foram realizados 2 (dois) eventos para a Comemoração do DICC. O primeiro foi um 

Seminário sobre Controle Social e Combate à Corrupção com 75 (setenta e cinco) alunos 

do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), que contou com a 

participação de professores da UFF e representantes da CGU e do TCU. Já o segundo 

evento foi realizado um balanço sobre a Consocial no Auditório da Secretaria Estadual de 

Fazenda (SEFAZ), que contou com a presença de 61 (sessenta e um) participantes e 

representantes da CGU, AGE, TCM, Escola Fazendária e do Comitê pela Transparência e 

Controle Social de Resende criado após a experiência da Consocial.  
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2.6) REUNIÕES 

Foram realizadas 4 (quatro) reuniões (09/02, 13/03, 23/08 e 04/10), quantidade inferior à 

estabelecida no Regimento Interno, que prevê uma reunião mensal. Entretanto, o 

reduzido número de reunião foi compensado pela mobilização das entidades do Grupo 

para a Consocial, que gerou a necessidade de realização de diversas reuniões entre os 

integrantes do GTCS para tratar da conferência. 

 



2.7) NOVO COLABORADOR 

Aprovação de ingresso do novo colaborador, Fernando Guilherme Tenório, Professor da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), que atualmente coordena projeto com o apoio da CAPES e 

FAPERJ sobre a formação de conselheiros municipais. 

 

2.8) TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPEREAÇÃO 09/2009 (GTCS) 

PARA FLEXIBILIZAÇÃO DO INGRESSO DE NOVOS PARTÍCIPES  

O termo aditivo tem por objetivo delegar aos membros do GTCS atribuição de analisar e 

aprovar o ingresso de novos partícipes, de modo a flexibilizar as novas adesões. O 

processo de análise e aprovação do instrumento pelos signatários do Grupo teve início em 

agosto de 2011, restando à manifestação da SEEDUC para o seu prosseguimento. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Os eventos realizados tiveram um público total de 404 (quatrocentos e quatro) pessoas. 

 

Cabe ressaltar que a articulação institucional das entidades do GTCS foi fundamental 

para alavancar as etapas municipal (capital) e estadual da Consocial.  

 

O ingresso do professor da EBAPE/FGV reforça a atuação do grupo junto aos professores 

e alunos universitários. 

 

Continuam pendentes, desde 2010, as seguintes ações: 

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

b) criação da logomarca do GTCS. 
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