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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 pelos seguintes órgãos/entidades: 

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 de Estado de Fazenda/Auditoria–Geral do Estado  

(SEFAZ/AGE), 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 dos colaboradores, 

são eles: 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  

 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

O GTCS apoiou a realização, no dia 09/12/2013, da Cerimonia de Comemoração do Dia 

Internacional Contra a Corrução (DICC), realizada pela CGU com apoio dos Correios e 

da Escola de Contas e Gestão do TCERJ, que teve um público estimado de 100 pessoas e 

contou com o lançamento de sele comemorativo e abertura da primeira turma do curso de 

licitação e orçamento. 

 



CAPACITAÇÃO EM CURSOS DO GTCS 

Foi realizado, nos dias 09 e 10/12/13, o Curso de Licitação e Orçamento para sociedade 

civil, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCERJ, com certificação de 16 

horas-aula e 43 alunos aprovados por presença. Cabe salientar que os aspectos avaliados 

do curso (operacionalidade, material didático, professor, participação do aluno e 

aplicabilidade do conteúdo) obtiveram notas entre 8,2 e 9,6 no intervalo de 0 a 10. 

 

 
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE SIGNATÁRIOS 

Durante o exercício de 2013 não houve adesão de novos signatários ao AC 09/2009. 

Entretanto, foi aprovada a primeira versão do termo aditivo que tem por objetivo delegar 

aos membros do Grupo atribuição de analisar e aprovar o ingresso dos novos partícipes. 

O processo que versa sobre a matéria encontra-se na CGU/PR para elaboração de nova 

minuta do termo aditivo, com a inclusão de cláusula de prorrogação do acordo de 

cooperação, cuja de vigência expira em junho de 2014. 

 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

Foram realizadas 5 (cinco) ações de articulação institucional, sendo duas do 

Fortalecimento da Gestão Pública da CGU, que contaram com a participação de 

instrutores da Escola de Contas e Gestão do TCERJ, uma Reunião de Trabalho entre 

servidores do TCERJ e do MPERJ para tratar de Orçamento da Educação, o evento do 

Dia Internacional Contra a Corrupção e o Curso de Licitação e Orçamento.  

 

COLABORADORES 

Em 2013 não ocorreu ingresso de colaborador, até porque o Grupo optou por não buscar 

mais parceiros até a finalização do termo aditivo do AC 09/2009.   

 



DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 

Foram identificadas três ações de divulgação do GTCS, todas no âmbito do Dia 

Internacional Contra a Corrupção, nos sites da CGU, do TCERJ e da Agenda 21 

Comperj-Petrobras. 

 

REUNIÃO 

Foram realizadas sete reuniões em 2013, nos dias 31/01, 20/03, 18/04, 25/06, 15/08, 

02/10 e 11/10/13, quantidade inferior à estabelecida no Regimento Interno, que prevê 

uma reunião mensal.  

A seguir alguns pontos abordados nas reuniões: 

- os integrantes ratificaram o compromisso pela continuidade das ações do Grupo; 

- necessidade de nova rodada de indicação dos membros do GTCS, em função das 

mudanças de gestores nas entidades, que será providenciada em 2014 quando do 

encaminhamento do termo aditivo para assinatura; 

- aprovação da logo existente como oficial do Grupo, devendo inserir o RJ dentro da lupa; 
 

- eleição do coordenador e substituto do Grupo para o período de junho/2013 a junho/2015, 

o representante da CGU, Marcelo Paluma Ambrózio, foi reeleito para a coordenação, tendo 

como substituto o servidor Carlos Augusto P. Werneck de Carvalho do TCMRJ. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (2010/2013) 

As metas previstas no Planejamento Estratégico de 2010/2013 e as respectivas 

realizações estão apresentadas no quadro indicativo a seguir: 

 
META DESCRIÇÃO INDICADOR AÇÕES  2010/2013 ANUAL 2010  2011  2012  2013 TOTAL 

1 Sensibilizar alunos, 
professores, servidores, 

conselheiros, 
representantes de 

ONGs/associações/movi
mentos sociais e 

cidadãos em geral para 
o Controle Social  

Quantidade de 
pessoas 

sensibilizadas 

Realização de 
palestras, encontros, 
seminários e outros 
eventos similares, 

bem como 
Comemoração do Dia 
Internacional Contra a 

Corrupção. 

1200 300 6225 4340 1252 100 11917 

2 Qualificar alunos, 
professores, servidores, 

conselheiros, 
representantes de 

ONGs/associações/movi
mentos sociais e 

cidadãos em geral para 
o Controle Social  

Quantidade de 
pessoas 

capacitadas em 
cursos 

promovidos 
pelo GTCS 

Elaborar e ofertar 
cursos com foco no 

Controle Social      

120 30 0 127 0 43 170 

3 Ampliar a rede de 
signatários 

Quantidade de 
adesões de 

novos 
signatários 

Assinatura de termo 
de adesão e alteração 
do AC 09/2009 com a 

flexibilização do 
ingresso de novos 

partícipes 

8 2 3 0 0 0 3 

4 Potencializar a 
articulação 

institucional entre as 
entidades signatárias do 

grupo  

Quantidade de 
ações 

desenvolvidas 
pelas entidades 

signatárias, 
correlacionadas 

ao controle 
social, com a 

Olho Vivo, 
Fortalecimento da 
Gestão Pública, 

Debate Acadêmico, 
Curso para 

Conselheiros, Apoio 
ao Controle Interno, 

Curso a Distancia etc. 

16 4 8 7 8 5 28 



participação de 
duas entidades 

do grupo  

5 Formar e Ampliar a 
rede de colaboradores 

Quantidade de 
entidades a 

serem 
cadastradas 

Ingressar como 
colaborar do grupo, 

por meio do 
preenchimento da 
ficha de cadastro  

8 2 2 1 1 0 4 

6 Divulgar as ações do 
Grupo no âmbito das 
entidades signatárias 

Quantidade de 
materiais 

produzidos 

 Concurso da 
logomarca, contato 
com as assessorias 

de imprensa, boletins, 
notas e intervenção 

direta dos integrantes 
do Grupo por meio de 
reuniões, palestras, 

dentre outras 

80 20 20 19 7 3 49 

7 Divulgar as ações do 
Grupo para o público 

externo 

Quantidade de 
materiais 

produzidos 

Publicação em 
revistas, jornais, TV, 

artigos e sites 

20 5 5 - - - 5 

(*) As Metas de divulgação 6 e 7 foram agrupadas.   

 

3. CONCLUSÃO 

 

As ações executadas em 2013 foram inferiores as dos anos anteriores, exceto a Meta de 

Qualificação, em virtude do Curso de Licitação e Orçamento para Sociedade Civil, 

realizado em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCERJ, previsto desde 2010.   

 

Da análise das ações realizadas, no período de 2010-2013, pode-se observar que as metas 

1, 2 e 4 obtiveram uma excelente realização, tais metas aferem a execução das atividades 

prioritárias do GTCS, relacionadas à sensibilização e capacitação para o controle social, 

bem como a articulação entre as entidades do Grupo. Por outro lado, a realização das 

metas 3, 5, 6 e 7, que estão relacionadas à ampliação da rede de partícipes-colaboradores 

e divulgação das ações ficou em 53% do previsto.  

 

 

 

_______________________________ 
Marcelo Paluma Ambrózio 

Coordenador Executivo – GTCS 
 


