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MAPA ESTRATÉGICO

RESOLUÇÃO “P” N° 057, DE 18 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei n.º 289, de 25 de novembro de 1981, o artigo 26, inciso III, 
do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 183, de 12 de setembro de 2011, e consoante o decidido 
pelo Conselho Superior de Administração,

RESOLVE:
Nomear CLAUDIO PEREIRA CALDEIRA, matrícula nº 40/901.318-6, para exercer o cargo em comissão de 
Inspetor Setorial, símbolo DAS-8, da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 4ª IGE, da Secretaria Geral 
de Controle Externo - SGCE, em vaga resultante da exoneração de Leandro Monteiro de Faria, matrícula nº 
40/901.689-0.

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 18/06/2018

Processo: 40/001.749/2018
Assunto: Pedido de cópia de processo
Interessado: Paulo Roberto dos Santos
Com base no parecer da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Presidência, DEFIRO o pedido de cópia do 
processo 002/500.128/2017, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição da República e com o dispos-
to na Lei nº 12.527/2011, a ser retirada na SAJ - Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência deste Tribunal de 
Contas, localizada no 7º andar do prédio da Rua Santa Luzia nº 732, no horário das 9:00 às 17:00 horas.

FORTALECER A CULTURA DE PLANEJAMENTO
Disseminar a cultura de planejamento de forma a promover o alinhamento dos esforços de cada setor às diretri-
zes estratégicas, valores e missão institucional.

DESENVOLVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
Criar um ambiente colaborativo e de integração que possibilite a geração, captura, organização, acesso e uso de 
ativos de informação, contribuindo para a disseminação e organização do conhecimento.

ORÇAMENTO E LOGISTICA:

APRIMORAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Aperfeiçoar continuamente o modelo organizacional, por meio de uma visão sistêmica dos processos, de um 
ambiente colaborativo e da gestão do conhecimento.

PROVER RECURSOS, ESTRUTURA E LOGÍSTICA NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO
Assegurar recursos orçamentários, financeiros e logísticos e otimizar a sua gestão e alocação de acordo com 
as prioridades institucionais, além de disponibilizar instalações físicas e infraestrutura tecnológica adequadas às 
atividades de cada unidade, gerando soluções de TI integradas e propiciando um ambiente de trabalho seguro 
e saudável.

APERFEIÇOAR O USO DE TI COMO INSTRUMENTO DE INOVAÇÃO
Promover o desenvolvimento de novas ferramentas de TI, a adoção de novas práticas que permitam aperfeiçoar 
a comunicação institucional e subsidiar a tomada de decisão, com base em informações oriundas de dados 
tratados com recursos de tecnologia da informação.

VALORES:

TRANSPARÊNCIA
Facilitar o acesso à informação clara e tempestiva, pela sociedade, estimulando o controle social.

ÉTICA
Estabelecer condutas que prezem pela probidade, honestidade, moralidade e coerência e demais princípios que 
norteiam uma sociedade democrática.

INDEPENDÊNCIA
Agir de forma isenta e autônoma de valores, interesses e convicções que não corroborem com o interesse 
público.

FOCO NO RESULTADO
Orientar as ações para resultados que assegurem o cumprimento da missão institucional, aprimorando de forma 
continua a gestão pública.

INOVAÇÃO
Buscar sempre as melhores práticas, técnicas, ferramentas e conhecimentos no exercício de suas atividades.

CONSCIÊNCIA CIDADÃ
Estimular a cidadania e a participação popular por meio da transparência e do controle social.


