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1. Introdução

TCMRJ

H

á grande import ânc ia em enc on tr a r

concerne a sua mensuração, tendo em vista que

métodos para avaliar a efetividade do

nem sempre poderão ser expressos em termos

controle externo, de forma que possa

financeiros e, consequentemente, tornam-se

haver um combate mais preciso às

subjetivos.

irregularidades das contas públicas.

Contudo, essa tarefa de identificação, avaliação
e registro dos benefícios auferidos pela sociedade
em decorrência das ações do Tribunal é
extremamente complexa, principalmente no que

Dessa forma, neste levantamento, procurouse mapear as principais atividades de controle
efetuadas pelas unidades técnicas e deliberadas
pelo Plenário do Tribunal nos últimos anos (2011
a 2018), as quais geraram ou tendem a gerar
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benefícios financeiros e/ou economia aos cofres

para a Administração Pública e para a sociedade”

públicos.

(NAG 4113).

Ressalta-se que o Plano Estratégico 2018-

Nesse sentido, o Tribunal, por meio dos

2023 do Tribunal definiu como objetivos

instrumentos de fiscalização previstos em seu

estratégicos “contribuir para maior transparência

Regimento Interno, vem atuando de maneira

e melhoria contínua da gestão pública”, “ampliar

contínua a fim de cumprir seus objetivos

a transparência das ações do TCMRJ e estimular o

institucionais.

controle social”, “garantir efetividade nas ações de
controle” e “contribuir para o combate à corrupção
e coibir a má gestão de recursos públicos”, o que
denota a preocupação da instituição com os
resultados/benefícios que a atuação do Tribunal
gera ou pode gerar à sociedade.
Outrossim, destaca-se que o TCMRJ adotou, por
meio da Deliberação TCMRJ nº 199, de 08 de maio
de 2014, as Normas de Auditoria Governamental
(NAG), aplicáveis ao controle externo, expedidas
conjuntamente pela Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto
Rui Barbosa. Essas normas prescrevem que a
metodologia de auditoria governamental “deve
possibilitar a sistematização de informações que

Assim sendo, no período compreendido entre 2011
e 2018 foram realizadas 1265 fiscalizações, dentre
as quais destacam-se: 595 inspeções ordinárias,
216 auditorias, 20 auditorias operacionais e 40
inspeções extraordinárias.
No período foram ainda instaurados 394
processos de visita técnica, que vem a ser o
instrumento de fiscalização utilizado pelo TCMRJ
para acompanhamento simultâneo das ações
realizadas pelo Município do Rio de Janeiro,
sendo: 155 em obras públicas, 82 em unidades
de saúde, 108 em escolas, 49 em temas diversos.
Ressalta-se que, em cada processo, são realizadas
inúmeras visitas técnicas.

permita aos Tribunais de Contas a mensuração

A seguir, descrevem-se os principais benefícios

dos resultados das ações de controle externo,

e/ou economia aos cofres públicos que a atuação

classificando e quantificando os benefícios gerados

do Tribunal gerou e/ou pode gerar, por meio dos
seus instrumentos de fiscalização.
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2. Benefícios gerados por meio da
atuação do TCMRJ
Entende-se por benefício das ações de controle externo o resultado das ações promovidas pelas
unidades técnicas e deliberadas pelo Plenário do Tribunal, podendo ser expresso em termos financeiros
ou não. Além disso, podemos classificar como:

BENEFÍCIO
POTENCIAL:

BENEFÍCIO
EFETIVO:

benefício decorrente de

benefício decorrente do

deliberação do TCMRJ cujo

cumprimento de deliberação do

cumprimento ainda não foi

TCMRJ ou antecipado no âmbito

verificado.

administrativo em razão de
processo em andamento
no Tribunal.

Apresenta-se, a seguir, a tabela resumo dos principais benefícios auferidos, no período de 2011 a 2018,
por área de atuação/função de governo (valores em milhões de reais).

Benefícios gerados pela atuação do TCMRJ por área/função de governo (2011 a 2018)
Área de atuação/Função de Governo

Benefício Efetivo

1. Análise concomitante de Editais de Licitação
2. Previdência Social (aposentadorias e pensões)*

Benefício Potencial

920
1.408

3. Obras Públicas

23

4.118

4. Saúde Pública**

6.800

242

5. Conservação, Meio ambiente e Transporte público
Valor total por tipo de benefício

9.151

Valor total de benefícios gerados
*

140
4.500
13.651

Valor projetado em 8 anos. ** Valor projetado em 2 anos.
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instrumentos congêneres decorrentes de li-

A tabela demonstra que o benefício

citação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

gerado pela atuação do Tribunal, em
termos financeiros, perfaz a quantia

•

aproximada de R$ 13,6 bilhões.

Examinar os convênios, termos de colaboração e termos de fomento celebrados pelos
órgãos e entidades sob suas áreas de atua-

Destaca-se

que,

além

dos

ção, bem como as respectivas prestações de

resultados

contas;

quantificáveis, a atuação do Tribunal de Contas
fortalece a existência de um ambiente de controle
no âmbito da própria Administração, visto que

•

cas e monitoramentos nos órgãos e entidades

os gestores passam a atuar com mais zelo e

jurisdicionados; e

diligência no uso dos recursos públicos, gerando,
dessa forma, benefícios intangíveis.

•

Detalhando o explicitado na tabela anterior,
verifica-se que, de acordo com a Deliberação n º

Realizar auditorias, inspeções, visitas técni-

Examinar as prestações de contas de gestão
dos órgãos da Administração Direta sob suas
respectivas áreas de atuação.

242, de 27 de junho de 2017, compete às unidades

Destacam-se, no período compreendido de 2012

técnicas, dentre outras atribuições:

a 2018, as seguintes ações de Controle Externo

•

Examinar os contratos, termos aditivos e

executadas pelo TCMRJ:

2.1 Análise dos Editais de Licitação na modalidade
de Concorrência Pública
Dentre as diversas competências/atribuições

diga respeito em até 3 (três) dias úteis após a

do TCMRJ, na sua missão de exercer o controle

publicação do aviso de licitação. Tendo em mente

externo da gestão dos recursos públicos

o art. 228 do Regimento, que trata da sequência/

municipais, encontra-se a análise dos editais de

prazos de tramitação interna dos autos de editais

licitação na modalidade concorrência pública,

de concorrência até a votação em Plenário,

dos quais a parcela mais relevante nos últimos

constata-se que a intenção foi a de assegurar

anos, tanto em quantidade de editais, quanto

que o exame seja finalizado antes do prazo para

em relação aos custos envolvidos, versa sobre a

entrega das propostas das licitantes, via de regra

execução de obras de engenharia.

30 (trinta) dias após a publicação do Aviso (art.

Consoante o Regimento Interno do Tribunal,

21, § 2º, inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93).

a jurisdicionada deve remeter cópia do edital

Trata-se, portanto, de espécie de sistema

de concorrência e documentação que lhe

de controle concomitante ao procedimento

Benefícios da atuação do TCMRJ
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administrativo, posto ser efetuado apenas após

custos e definem corretamente o escopo dos

a publicação do aviso de licitação, apesar do

serviços;

inegável caráter tangencial de controle prévio,
tendo em vista anteceder a futura contratação

•

Apresentação de Memórias de Cálculo
detalhadas das quantidades da planilha

do licitante vencedor, desdobramento natural do

orçamentária, possibilitando sua análise

procedimento em questão.

e eventual ajuste de maneira prévia à

Assim, o exame pelo TCMRJ antes do recebimento/
abertura dos envelopes pela Administração
possibilita que eventuais imperfeições sejam
sanadas antes da adjudicação e formalização
do contrato. É imperioso ressaltar que o
objetivo principal desse exame não é punir a

contratação dos serviços;
•

Previsão de itens orçamentários (e respectivas
quantidades) mais representativos da
realidade esperada para a execução dos
serviços.

Administração, nem buscar culpados por

BENEFÍCIO GERADO:

equívocos, mas proporcionar uma contratação
mais vantajosa, que poderia ser prejudicada por
algum vício no edital, cuja reparação a posteriori
não surtiria o efeito desejado, em prol da garantia
da legalidade, legitimidade e economicidade dos
procedimentos licitatórios.

Especificamente no que se refere a
adequações nas planilhas orçamentárias,
levantamentos efetuados de 2011 a 2018
indicam que foram efetuados ajustes
que resultaram na supressão de aproxi-

O exame de editais de concorrência das obras

madamente R$ 920 milhões, em valores

públicas vem gerando resultados significativos

atualizados, na estimativa total de custos

no que se refere à melhoria da qualidade dos

de aproximadamente 200 (duzentos)

certames em diversos aspectos, tais como

editais de concorrência de obras públi-

compatibilidade do edital com o ordenamento

cas, conforme evidenciado nos papéis

jurídico, adequação dos valores estimados

de trabalho arquivados na 7ª Inspetoria

(orçamento) com os serviços previstos, dentre

Geral de Controle Externo – 7ª IGE.

outros.
Apenas a título de exemplo, citam-se alguns
avanços que vêm sendo obtidos:
•

•

Outro aspecto importante, embora sua
mensuração não seja tão evidente, reside
na otimização que vem sendo obtida em

Editais e Contratos mais condizentes com as

regras editalícias específicas, sobretudo

respectivas Minutas-Padrão adotadas pela

exigências de qualificação técnica e parcelas

Administração;

de maior relevância, que poderiam restringir

Melhoria na qualidade dos Projetos Básicos
e correlatos, que subsidiam a estimativa de

desnecessariamente a participação de
interessados na licitação, com consequente
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redução da competitividade e impacto nos preços

demonstra de forma inequívoca a importância

ofertados.

da formação de equipes multidisciplinares de

Não se pode olvidar que o exame prévio/
concomitante das licitações ligadas à execução
de obras públicas por parte do TCMRJ apresenta
um caráter pedagógico, por vezes intangível. No
entanto, os resultados já podem ser percebidos
nos editais de concorrência mais recentes, nos
quais se verifica que as não conformidades têm
aparecido com menor frequência, demonstrando
que o objetivo comum vem sendo alcançado,
qual seja, uma contratação mais vantajosa para
a Administração.

auditores, de maneira a permitir uma análise
técnica mais aprofundada dos diversos assuntos
relativos a cada certame. No que se refere a obras
públicas, o expressivo crescimento no número de
profissionais especialistas na área de engenharia
propiciou maior abrangência nas análises e
colaboração mais intensa nas discussões com
as jurisdicionadas durante a tramitação dos
processos. Esta nova conjuntura tem resultado
em melhoria da qualidade dos certames e
consequente benefício para o Município do Rio
de Janeiro.

Com base em todo o exposto, pode-se concluir
que o exame prévio/concomitante dos editais de
concorrência pública por parte do TCMRJ, sempre
com espírito de colaboração com a Administração
Pública, vem obtendo resultados expressivos
no que tange à melhoria da qualidade dos
procedimentos licitatórios.

Destaca-se que o crescimento no número de
profissionais na área de engenharia vai ao
encontro dos esforços que o TCMRJ tem feito
nesses anos visando a oxigenar seu quadro de
pessoal com servidores qualificados, tendo
realizado concursos públicos regularmente e
sempre preenchendo todos os cargos vagos

A experiência recente de atuação do TCMRJ no

durante a validade do certame.

controle externo das concorrências públicas

2.2 Instrumentos de fiscalização, análises
processuais e estudos realizados atinentes à
Saúde Pública Municipal
A 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo – 4ª

para otimização do uso dos recursos públicos na

IGE por meio de um plano consubstanciado de

área de saúde pública, bem como de assistência

trabalho vem realizando análises contratuais,

social.

auditorias de conformidade, inspeções
extraordinárias, visitas técnicas e, por meio da
sua atuação direta e contínua, vem contribuindo

Nesse sentido, estima-se que o benefício gerado
e/ou a ser gerado pela atuação do TCMRJ, de 2011

Benefícios da atuação do TCMRJ
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a 2018, esteja em torno do montante de R$ 242

Após o envio desse trabalho, cessaram as

milhões.

declarações sobre a intenção de municipalizar

Além disso, cabe ressaltar que, no período em
questão, foi realizado pela 4ª IGE o “Estudo sobre
a viabilidade da municipalização das unidades de

os hospitais federais e nenhuma decisão nesse
sentido foi tomada pelo Poder Executivo
Municipal.
A municipalização dos hospitais federais teria

saúde federais”.
O referido estudo foi realizado em decorrência das
notícias amplamente divulgadas na imprensa,
após o resultado das eleições municipais de 2016,
acerca da intenção do recém-eleito Prefeito da
Cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de
municipalizar nove unidades de saúde federais
presentes na Capital.
Diante dessas declarações e da preocupação com
as consequências e impacto financeiro desse
ato nas contas públicas municipais, o TCMRJ
elaborou um estudo a respeito da viabilidade do
projeto.

provocado forte impacto nas contas públicas
municipais, aumentando ainda mais o déficit
orçamentário, pois, já no início do ano de 2017,
o Decreto nº 42.737, de 01/01/2017, determinou
o contingenciamento de 25% das despesas
correntes, de 100% das despesas de capital e de
100% do programa de investimentos.
Nesse caso específico, a municipalização das
nove unidades federais somaria cerca de R$ 3,4
bilhões por ano, correspondendo a maior parte
do orçamento total da Secretaria Municipal de
Saúde para o ano de 2017, significando, assim, um
impacto relevante ao orçamento do Município.

O estudo apresentou uma visão geral das nove
unidades de saúde em questão, os riscos dessa
municipalização, e levou em consideração, ainda,
o histórico de fracasso de experiência semelhante,
quando, em 1998, foram municipalizadas sete
unidades federais, o que provocou uma crise na
Saúde municipal e que só foi resolvida com a

Portanto, a iniciativa desta Corte, alertando
sobre os riscos de eventual municipalização das
unidades federais de saúde, teve grande impacto
nas contas municipais, pois contribuiu para o não
agravamento da situação observada durante o
ano de 2017.

devolução das unidades à União em 2005.

BENEFÍCIO GERADO:

Ressalta-se que o referido estudo é parte
integrante do processo nº 40/005.646/2016 e que

O benefício estimado da atuação do

na Sessão Ordinária de 08/12/2016, o Plenário

TCMRJ no período entre 2011 a 2018 foi

do TCMRJ decidiu pelo encaminhamento de

de R$ 7 bilhões.

inteiro teor desse processo ao Sr. Prefeito recémeleito e ao Sr. Secretário Municipal de Saúde,
alertando-os sobre os riscos e as consequências
da municipalização.
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2.3 Análise e Fiscalização de atos de pessoal
A 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo – 5ª

atos de pessoal, o que incrementa a efetividade

IGE possui dentre as suas atribuições, as de:

no controle. Tais inovações, como a criação do

•

Examinar, para fins de registro, mediante
procedimentos de fiscalização ou processo
específico, na forma estabelecida em
normativos próprios, a legalidade dos atos
de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as

•

Sistema de Acompanhamento de Concursos
(SAC) e do Sistema de Controle de Aposentadorias
e Pensões (SICAP), contribuem para um maior
grau de confiabilidade e celeridade aos exames
técnicos dos atos de admissão de pessoal,
aposentadorias e pensões.

fundações instituídas e mantidas pelo poder

No período compreendido pelo presente relatório,

público, excetuadas as nomeações para cargo

pode-se evidenciar que o processamento

de provimento em comissão;

eletrônico dos dados viabilizou a conferência e a

Examinar, para fins de registro, mediante
procedimentos de fiscalização ou processo

redução de pagamentos indevidos nas fixações de
aposentadorias e pensões.

específico, na forma estabelecida em

Outrossim, por meio das auditorias e inspeções

normativos próprios, a legalidade dos atos

realizadas pela unidade técnica, estima-se que

de concessão inicial de aposentadoria e

o benefício gerado e/ou a ser gerado em termos

pensões, bem como de melhorias posteriores

de economia aos cofres públicos monta R$ 176

que venham a alterar o fundamento legal do

milhões anuais.

respectivo concessório inicial; e
•

BENEFÍCIO GERADO:

Analisar a legalidade de editais de concurso
público para admissão de pessoal.

O benefício estimado da atuação do

Visando a cumprir sua missão institucional, a 5ª

TCMRJ é de aproximadamente
R$ 176 milhões por ano.

IGE vem promovendo inovações na análise de

2.4 Fiscalizações em Obras Públicas
2 . 4 . 1    V I S I T A S T É C N I C A S
As visitas técnicas a obras públicas traduzem uma

Objetivando aprimorar o método de seleção das

metodologia que visa a acompanhar a execução

obras e a integração dos resultados de todos os

dos trabalhos através de registro fotográfico e

trabalhos realizados pela 2ª Inspetoria Geral de

análise das medições.

Benefícios da atuação do TCMRJ
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Controle Externo (2ª IGE), foram implementados

trabalho preventivo, orientador e fiscalizatório a

os novos procedimentos a seguir:

ser desenvolvido pelas auditorias.

•

com base no Plano Plurianual, foram

As visitas consistiram em importante

identificados os programas com as

instrumento utilizado para acompanhamento das

respectivas ações dos órgãos que integram o

obras voltadas à realização dos Jogos Olímpicos

campo de atuação da 2ª IGE;

de 2016, utilizando-se ainda do SICOM. O sistema

•

através do SICOM (Sistema de Controle
de Obras Municipais), foram gerados
relatórios contendo a listagem dos contratos
celebrados; e

•

possui cadastro georreferenciado das obras
públicas municipais e agrega informações obtidas
de consultas ao D.O. Rio, aos processos em trâmite
no TCMRJ e aos sistemas da Prefeitura.

a partir do Programa de Trabalho, foram

BENEFÍCIO GERADO:

identificados os contratos de cada programa
desenvolvido pelos órgãos, possibilitando

Por meio deste instrumento, estima-se

dessa forma ter conhecimento do montante

que foram gerados e/ou serão gerados

orçamentário individualizado.

benefícios em termos de economia aos
cofres públicos na ordem de

Os resultados obtidos através das visitas técnicas

R$ 141 milhões.

fornecem subsídios complementares para o

2 . 4 . 2    A U D I T O R I A S O P E R A C I O N A I S
De acordo com o Manual de Auditoria

de auditorias operacionais, as quais produziram

Governamental aprovado pela Deliberação TCMRJ

benefícios efetivos e/ou potenciais relevantes.

nº 229, de 03 de novembro de 2016, a auditoria

No período citado, destaca-se a auditoria

operacional visa verificar a implementação

operacional realizada pela 2ª Inspetoria Geral

de políticas públicas pela Administração,

de Controle Externo em 2017 cujo objeto foi o

confrontando a sua operação com os Princípios

levantamento das obras suspensas e paralisadas

da Eficácia, da Economicidade, da Eficiência,

no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

da Equidade e da Efetividade. O desempenho é
examinado segundo critérios adequados, e as
causas de desvios desses critérios ou outros
problemas são analisados. O objetivo é responder

Ressalta-se que no trabalho de fiscalização foram
propostos os seguintes objetivos:
•

Realizar o levantamento e cadastramento

a questões-chave de auditoria e propor ações

das obras e serviços de engenharia suspensos

para o seu aperfeiçoamento.

e paralisados, nos diversos Jurisdicionados

Neste sentido, o Tribunal, no período
compreendido de 2011 a 2018, realizou dezenas

vinculados à 2ª IGE, realizando um
diagnóstico da situação atual encontrada;

Benefícios da atuação do TCMRJ
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•

Identificar os impactos sociais, materiais e

visavam alertar e reparar possíveis prejuízos

financeiros advindos destas paralisações em

advindos da não continuidade das obras públicas.

Obras e Serviços de Engenharia;
•

•

A decisão do Tribunal se fundamentou no art.

Avaliar a ação de suspensão de Obras e

45, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade

Serviços de Engenharia quanto à eficácia,

Fiscal, o qual tem por objetivo evitar prejuízos

eficiência, efetividade e economicidade;

gerados pelo abandono de projetos e, ainda,

Contribuir com a identificação de
oportunidades de melhorias no processo de
gerenciamento das atividades correlatas.

substanciar o planejamento financeiro de futuras
construções, impedindo, assim, a inclusão de
novos projetos sem que os em andamento sejam
devidamente atendidos.

Por meio deste instrumento de fiscalização pôdese verificar a expressiva incidência de obras e

BENEFÍCIO GERADO:

serviços de engenharia suspensos, perfazendo
um total de 131 contratos dentre aqueles

Assim sendo, estima-se que o benefício

celebrados a partir de 2014. Verificou-se que tais

potencial gerado pela atuação do

instrumentos totalizavam um valor contratado

Tribunal, neste caso, gira em torno

de R$ 6.071.462.563,90 e que deste total, R$

de R$ 4 bilhões, haja vista que o valor

4.019.363.103,91 já haviam sido liquidados e pagos.

total já alocado para a realização das

Dessa forma, por meio da auditoria operacional

obras se perderia caso essas não fossem
concluídas.

citada, as questões apontadas geraram uma série
de determinações e recomendações as quais

2.5 Instrumentos de fiscalização, análises
processuais e estudos realizados atinentes à
Conservação, Meio ambiente e Transporte
A 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo – 6ªIGE

BENEFÍCIO GERADO:

vem realizando análises contratuais, auditorias
de conformidade, auditorias operacionais,
inspeções extraordinárias, visitas técnicas e
por meio da sua atuação direta e contínua vem
contribuindo para otimização do uso dos recursos

Estima-se que o benefício gerado e/ou
a ser gerado pela atuação do TCMRJ, de
2011 a 2018, esteja em torno do montan-

públicos na área de Conservação, Meio Ambiente
e Transporte público.

Benefícios da atuação do TCMRJ
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2.6 Programa de Visita às Escolas
O Programa de Visitas às Escolas foi instituído

administração e possibilitando a identificação de

pelo Tribunal de Contas do Município do Rio

demandas e sugestões.

de Janeiro em 2003, tendo como objetivo a
realização de um acompanhamento das questões
concernentes às unidades escolares, mantendo,
assim, a Secretaria Municipal de Educação ciente
dos problemas em suas unidades e possibilitando
a solução com rapidez das impropriedades
detectadas pelo Tribunal.
O Programa prevê a continuidade de suas ações ao
longo do exercício e da gestão, sendo esse um de seus
fundamentos. As escolas são visitadas no decorrer
do exercício, abrangendo as onze Coordenadorias
Regionais de Educação (CREs), as quais compõem a
Rede Pública Municipal de Ensino, de maneira que

Para a execução do Programa, servidores do
TCMRJ, em dias programados, visitam unidades
escolares da Rede Municipal de Ensino para
principalmente acompanhar de forma detalhada
as condições gerais das escolas relacionadas a:
•

Estrutura;

•

Segurança;

•

Limpeza;

•

Material;

•

Mobiliário;

•

Tipo de refeição servida;

•

Gêneros alimentícios (qualidade,
quantidade, forma de armazenamento e

todas sejam contempladas no ano.

entrega);

As unidades escolares cujas impropriedades

•

alimentos; e

alcançaram uma pontuação que as classifique
como precárias são listadas para monitoramento

Quantitativo de manipuladores de

•

Corpos discente e docente (principalmente

no ano seguinte, além de outras escolas que

quanto à existência de disciplinas com

também são selecionadas para fiscalização.

tempos sem aula).

No exercício seguinte, todo o procedimento se
repete, possibilitando uma avaliação abrangente
das gestões de governo na área de educação.

O Programa visa à verificação das condições
gerais das escolas do Ensino Fundamental e do
acompanhamento da execução de contratos,

Durante a execução do Programa, são utilizadas

possibilitando a resolução de problemas

várias técnicas de auditoria operacional e de

emergenciais, construindo indicadores na

auditoria de conformidade. O trabalho é realizado

área da educação para avaliação da gestão da

junto aos alunos, responsáveis, diretores,

jurisdicionada e promovendo o controle social.

professores, manipuladores de alimentos, por

Dentre os objetivos do programa destacam-se:

meio de pesquisas, de entrevistas e da presença
orientadora do órgão de controle nas escolas,
fortalecendo a aproximação entre a sociedade e a

•

Verificar as condições gerais das escolas;

•

Construir indicadores na área de Educação
(avaliação da gestão);

Benefícios da atuação do TCMRJ

- 16 -

•

Acompanhar a execução de contratos;

observadas na unidade para posterior elaboração

•

Possibilitar a solução rápida de problemas

de relatório. Vale mencionar que são utilizados

emergenciais;

como equipamentos tablets para inserção dos

•

Incutir nos alunos consciência de cidadania;

dados e das fotos registradas.

•

Dar à sociedade mais um mecanismo de
exercício do controle social.

BENEFÍCIO GERADO:

Durante as visitas, são entrevistados os diretores
e os manipuladores de alimentos das Unidades.
É também realizada a fiscalização da execução
de contratos e convênios, como os de prestação
de serviços de limpeza, merenda e segurança.
São avaliadas as condições físicas dos prédios,
incluindo todos os ambientes da Unidade, como
salas de aula, sala de leitura, laboratório de
ciências, laboratório de informática, auditório,
quadra, cozinha, despensa, refeitório, dentre
outros que a escola possua.

Por meio do Programa de Visita às Escolas
os benefícios gerados são de mensuração
mais complexa, haja vista que estão mais
voltados para a criação e fortalecimento
do ambiente de controle, além de
promover a melhoria das condições
das escolas e, consequentemente,
a melhoria do ensino público de uma
forma geral. Além disso, é um programa
de suma importância para a aproximação
e estreitamento de laços da sociedade

A equipe que visita a escola aplica três modelos

com o Tribunal, quando aquela percebe a

de questionário, realiza entrevista, bem como

importância da atuação deste.

registra fotograficamente as fragilidades

3. Benefícios gerados x Orçamento
do TCMRJ
O benefício total das ações de controle, no período

R$ 1,00

de 2011 a 2018, atingiu o montante aproximado de
R$ 13,6 bilhões, valor 8,5 vezes superior ao custo
de funcionamento do TCMRJ no período (R$ 1,6
bilhão). Ou seja, para cada um real alocado para

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

custeio do Tribunal, foram gerados cerca de R$
8,50 como resultado positivo de suas ações.

R$ 8,50

Benefícios da atuação do TCMRJ
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4. Conclusão

A

pós realizar um levantamento acerca das principais ações de controle
realizadas pelas unidades técnicas do TCMRJ, no período de 2011 a 2018,
e que geraram algum tipo de benefício e/ou economia aos cofres públicos,
nos deparamos com a dificuldade de mensuração em muitos casos, em que
o benefício principal nem sempre é financeiro e quantificável.

Buscou-se por meio deste documento fazer uma síntese dos principais resultados
gerados por área de atuação/função de governo e que nos permite ter noção da
relevância da atuação do Tribunal e de sua importância estratégica em prol da
otimização do uso de verbas públicas, atuando, assim, em benefício da sociedade
e contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.
Destaca-se, por fim, que a atuação do Tribunal de Contas fortalece a existência
de um ambiente de controle no âmbito da própria Administração, visto que os
gestores passam a atuar com mais zelo e diligência no uso dos recursos públicos.

Benefícios da atuação do TCMRJ

