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RESOLUÇÃO N° 1.066, DE 03 DE DEZEMBRO DE  2019. 

Aprova as Metas para a Política de 

Gestão por Resultados do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de 

Janeiro, de que trata a Deliberação nº 

233, de 04 de abril de 2017. 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e,  

CONSIDERANDO a necessidade de que sejam renovados os 

instrumentos de aferição da produtividade do Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro, com vistas à concretização de um modelo de Gestão por Resultados da 

instituição e de seus servidores;  

CONSIDERANDO a relevância do cumprimento do Plano Estratégico, 

que se desenvolve mediante efetivo alcance das metas fixadas;  

CONSIDERANDO o MMD-QATC 2019 - Programa de Qualidade e 

Agilidade do Controle Externo, aprovado pela Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas – ATRICON.  

 

 
RESOLVE:  

Art. 1º Aprovar as Metas da Política de Gestão por Resultados 

referente ao período de 01/11/2019 a 31/10/2020, na forma constante do Anexo I 

desta Deliberação. 

Art. 2º Aplicam-se a este novo período as demais regras estabelecidas 

na Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017 e alterações.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Em 03 de dezembro de 2019.  

 

 

 

 

THIERS VIANNA MONTEBELLO 

Conselheiro-Presidente 
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ANEXO I 
METAS 2020 

 
META 1: EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSO E DOCUMENTO ELETRÔNICO (E-TCM) 
COORDENADOR: RENATO TRIANI GUERRA 
OBJETIVO: 
Implementar evoluções e aprimoramentos Sistema de Processo e Documento Eletrônico (e-TCM/SCP).  
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Aprimorar os instrumentos de controle / Racionalizar os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como 
instrumento de inovação / Aprimorar comunicação interna e externa / Assegurar a efetividade e a tempestividade 
das ações de controle 
Unidade de Medida:  
Por etapas concluídas 
Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 
 

Etapa 1 Migração de Instruções, Pareceres e Votos de processos físicos para o e-TCM. 35% 

Etapa 2 
Implantação da assinatura digital para todas peças de processos 
físicos/eletrônicos. 

15% 

Etapa 3 Implementação da pesquisa textual. 15% 

Etapa 4 Implementação da categorização dos eDocs visando a melhoria da sua gestão. 20% 

Etapa 5 Implementar o controle de status dos processos no SCP. 5% 

Etapa 6 

Implementar alterações necessárias para controle de prazos pelos órgãos do 
corpo instrutivo de acordo com a Deliberação nº 262 de 09/10/2018 e 
alterações posteriores até o prazo de atendimento da meta. 

5% 

Etapa 7 Implementação de apensação entre processos eletrônicos no SCP/eTCM. 5% 

 
 
META 2: INCREMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA 
COORDENADOR: CLAUDIO SANCHO MÔNICA 
OBJETIVO 
Estimular a análise crítica e a maior participação da sociedade no controle dos atos da Administração. 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Estimular a participação da sociedade nas ações de controle / Aprimorar os instrumentos de controle / Aprimorar 
comunicação interna e externa.  
Unidade de Medida: 
Por subetapas concluídas  
Peso na avaliação institucional final 
8,5% do total 
 

Etapa 1 Implantar ação na área de educação 35% 

Etapa 2 Fomentar a transparência e o controle social 40% 

Etapa 3 Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação que proporcionem o 
incremento do Controle Social.  

25% 
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Considerações: 
 

Etapa 1 
Implantar ação na área de educação 

 Realizar o Concurso de Boas Práticas na Área de 
Educação Municipal (QATC-19.4). 

Etapa 2 
Fomentar a transparência e o Controle 
Social  

 Implementar o Projeto “Bate Papo Cidadão", contendo 
Materiais Educativos com temas relacionados à 
transparência e ao Orçamento Público (QATC-4.1, 4.2 
e 4.3); (20%) 

 Realizar Eventos Públicos visando a divulgação das 
Ações de Controle Social e Transparência do TCMRJ 
(QATC-4.1, 4.2 e 4.3); (15%) 

 Confeccionar cartões com QR Code para divulgação de 
materiais do TCMRJ (QATC-4.1, 4.2 e 4.3). (5%) 

Etapa 3 
Desenvolver soluções de Tecnologia da 
Informação que proporcionem o 
incremento do Controle Social. 

 Implementar pesquisa textual de conteúdo no site 
TCMRJ (QATC-4.1); (10%) 

 Implementar quesitos de acessibilidade no site do 
TCMRJ; (5%) 

 Atualizar o Portal de Controle Social (QATC-4.1). (10%)  

 
 
META 3: IMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NO ETCM/SCP 
COORDENADOR: CONSELHEIRO FELIPE GALVÃO PUCCIONI 
OBJETIVO: 
Implementar funcionalidades no eTCM/SCP que viabilizem o uso do acórdão, conforme exigência estabelecida pelo 
novo Regimento Interno do TCMRJ. 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Aprimorar os instrumentos de controle / Racionalizar os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como 
instrumento de inovação / Aprimorar comunicação interna e externa / Assegurar a efetividade e a tempestividade 
das ações de controle 
Unidade de Medida:  
Por etapas concluídas 
Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 

Etapa 1 Definição e detalhamento do fluxo de trabalho e modelos de documento para 
implementação do acórdão. 

25% 

Etapa 2 Elaboração e validação da proposta de interface do sistema para 
implementação do acórdão. 

25% 

Etapa 3 Desenvolvimento das funcionalidades para implementação do acórdão. 40% 

Etapa 4 Instrução e capacitação de servidores com relação ao acórdão e decisões (fluxo 
de trabalho e sistema). 

10% 

 
 
META 4: EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO PORTAL DO JURISDICIONADO 
COORDENADOR: RODOLFO LUIZ PARDO DOS SANTOS 
OBJETIVO: 
Implementar evoluções e aprimoramentos Portal do Jurisdicionado.  
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Aprimorar os instrumentos de controle / Racionalizar os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como 
instrumento de inovação / Aprimorar comunicação interna e externa / Assegurar a efetividade e a tempestividade 
das ações de controle 
Unidade de Medida:  
Por etapas concluídas 
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Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 

Etapa 1 

Estruturar equipe para fornecer treinamento e suporte operacional para 
viabilizar a ampliação do uso do Portal do Jurisdicionado para no mínimo 8 
jurisdicionadas. 

50% 

Etapa 2 
Implementar o controle de pendências da Jurisdicionada e seus respectivos 
prazos. 

25% 

Etapa 3 Implementar a troca de documentos eletrônicos entre TCM e a Jurisdicionada. 25% 

 
META 5: NOVA SOLUÇÃO DE CONSULTA DE JURISPRUDÊNCIA 
COORDENADOR: BRUNO MAIA DE CARVALHO 
OBJETIVO: 
Implementar o novo Sistema de Consulta de Jurisprudência.  
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Estimular a participação da sociedade nas ações de controle / Aprimorar os instrumentos de controle / Racionalizar 
os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como instrumento de inovação / Aprimorar comunicação interna 
e externa / Assegurar a efetividade e a tempestividade das ações de controle. 
Unidade de Medida:  
Por subetapas concluídas 
Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 
 

Etapa 1 Análise de nova solução de Consulta de Jurisprudência. 30% 

Etapa 2 Implementação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Intranet. 
 

45% 

Etapa 3 Implementação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Internet. 20% 

Etapa 4 Divulgação. 5% 

 
Considerações: 

Etapa 1 
Análise de nova solução de 
Consulta de Jurisprudência 

 Transferência de tecnologia da equipe de desenvolvimento do 
TCMJuris para a Assessoria de Informática; (10%) 

 Levantamento e priorização das funcionalidades que serão 
implementadas na nova solução de Consulta de 
Jurisprudência em conjunto com a Assessoria de Informática; 
(10%) 

 Aprovação da Proposta de Interface da nova solução de 
Consulta de Jurisprudência. (10%) 

Etapa 2 
Implementação da nova 
solução de Consulta de 
Jurisprudência na Intranet 

 Implementação do ambiente de homologação da nova 
solução de Consulta de Jurisprudência na Intranet; (30%) 

 Aprovação da versão de homologação na Intranet para 
lançamento em produção; (10%) 

 Lançamento da nova solução de Consulta de Jurisprudência na 
Intranet no ambiente de produção. (5%) 

Etapa 3 
Implementação da nova 
solução de Consulta de 
Jurisprudência na Internet 

 Implementação do ambiente de homologação da nova 
solução de Consulta de Jurisprudência na Internet; (10%) 

 Aprovação da versão de homologação para lançamento em 
produção; (8%) 

 Lançamento da nova solução de Consulta de Jurisprudência na 
Internet no ambiente de produção. (2%) 

Etapa 4 
Divulgação 

 Divulgação para o público interno; (2,5 %) 

 Divulgação para o público externo. (2,5 %) 
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META 6: DESENVOLVER FERRAMENTAS DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL 
 
COORDENADOR: HARLEY MENEZES MORAES 
OBJETIVO 
Migrar 100% das funcionalidades do antigo sistema de exame de aposentadorias para o ambiente web, desenvolver 
ferramentas para otimizar a análise das pensões e dos movimentos nas folhas de pagamento dos servidores e 
empregados da PCRJ. 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)  
Aprimorar os processos de trabalho / Aprimorar os instrumentos de controle 
Unidade de Medida  
Por subetapas concluídas 
Peso na avaliação institucional final 
8,5% do total 
 

Etapa 1 
Complementar o módulo de análise de aposentadorias do SiCAP objetivando migrar, 
para o novo sistema, a totalidade das funcionalidades relativas à análise de 
aposentadorias por paridade do SAC. 

50% 

Etapa 2 
Migrar a ferramenta de geração relatórios de pensão do Access para o SiCAP 
(Ambiente WEB). 

30% 

Etapa 3 
Análise de mecanismos/tecnologias para auxiliar na auditoria continua da folha de 
pagamentos da Administração Direta. 

20% 

 
Considerações: 

Etapa 1 
Complementar o módulo de 
análise de aposentadorias do 
SiCAP objetivando migrar, 
para o novo sistema, a 
totalidade das funcionalidades 
relativas à análise de 
aposentadorias por paridade 
do SAC. 

 Planejamento compreendendo estimativa de prazos e detalhamento dos 
objetivos de cada etapa necessários ao atingimento da meta; (2,5%) 

 Análise das novas funcionalidades que se fazem necessárias para permitir a 
avaliação das aposentadorias por paridade com a metodologia de análise 
por check list utilizada no SiCAP; (5%) 

 Detalhamento dos modelos de instrução, detalhando a estrutura, as 
possíveis variações, identificando as associações entre os modelos de 
instrução e tipos de aposentadoria, tipos de instrução, achados, questões 
técnico jurídicas e encaminhamentos; (10%) 

 Modelagem dos dados, investigação dos dados existentes no ERGON, 
identificação de novas estruturas de armazenamento, se necessário; (5%) 

 Descrição das novas funcionalidades; (5%) 

 Identificação de novos itens de análise (check list); (1,5%) 

 Implementação das estruturas de dados; (1,5%) 

 Implementação das rotinas de carga no banco de dados; (1,5%) 

 Implementação de novos procedimentos armazenados no banco de dados 
utilizados pelas rotinas de análise diária; (1,5%) 

 Modelagem das interfaces necessárias ao processo de análise e geração dos 
novos relatórios; (3%) 

 Implementação das novas interfaces e alterações nas interfaces existentes 
permitindo a análise de qualquer processo de aposentadoria com todos os 
encaminhamentos possíveis; (3,5%) 

 Ajustes e configurações do SCP (junto a ASI) para garantir consistência das 
instruções do SiCAP com o SCP (bloquear a inclusão manual de instruções 
pelos técnicos); (1%) 

 Apresentação de protótipo (versão 0) para homologação; (0,5%) 

 Correções e alterações identificadas no protótipo; (1,5%) 

 Apresentação da versão 1; (0,5%) 

 Treinamento de técnicos para teste (piloto); (1,5%) 
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 Alterações e ajustes eventualmente identificados no uso da versão 1; (1%) 

 Treinamento de todo o corpo técnico da inspetoria; (2,5%) 

 Migração de dados, se identificada necessidade, do SAC para o SiCAP; (1%) 

 Desativação dos módulos de aposentadoria dos SAC, permitindo apenas 
consulta, se necessário. (0,5%) 

Etapa 2 
Migrar a ferramenta de 
geração relatórios de pensão 
do Access para o SiCAP 
(Ambiente WEB). 

 Planejamento compreendendo estimativa de prazos e detalhamento dos 
objetivos de cada etapa necessários ao atingimento da meta; (3%) 

 Análise das necessidades da nova ferramenta - dados e funções 
(observando o objetivo de apenas ser um auxiliar na geração de relatórios); 
(3%) 

 Modelagem dos dados, investigação dos dados existentes no ERGON, 
identificação de novas estruturas de armazenamento, se necessário; (3%) 

 Descrição das novas funcionalidades; (3%) 

 Detalhamento dos modelos de instrução; (3%) 

 Implementação das estruturas de dados; (1,5%) 

 Implementação das rotinas de carga no banco de dados; (1,5%) 

 Implementação de novos procedimentos armazenados no banco de dados 
utilizados pelas rotinas de análise diária; (1,5%) 

 Modelagem das interfaces necessárias ao processo de análise e geração dos 
novos relatórios; (3%) 

 Apresentação de protótipo (versão 0) para homologação; (1%) 

 Correções e alterações identificadas no protótipo; (1%) 

 Apresentação da versão 1; (1%) 

 Treinamento de técnicos que participarão dos testes; (1%) 

 Alterações e ajustes eventualmente identificados no uso da versão 1; (1%) 

 Treinamento de todo o corpo técnico da inspetoria; (1%) 

 Migração de dados, se identificada necessidade, do Access para o SiCAP; 
(1%) 

 Desativação do aplicativo Access. (0,5%) 

Etapa 3 
Análise de 
mecanismos/tecnologias para 
auxiliar na auditoria continua 
da folha de pagamentos da 
Administração Direta. 

 Análise/identificação das fragilidades no processo de geração da folha; 
(6,6%) 

 Detalhamento da metodologia de análise e formas de acompanhamento 
dos achados; (6,7%) 

 Identificação/proposta de implementação de ferramentas de análise. (6,7%) 

 
 
META 7: ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃO PROCESSUAL (CENTRAL DE NOTIFICAÇÕES) NO TCMRJ 
COORDENADOR: CARLOS ALBERTO BORGES DELGADO JUNIOR 
OBJETIVO: 
Implementar estrutura que padronizará, nos termos do Regimento Interno e Código de Processo Civil, o 
acompanhamento dos atos processuais junto às partes interessadas e seus procuradores e ao público interno e 
externo em geral. 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Racionalizar os processos de trabalho / Aprimorar comunicação interna e externa / Assegurar a efetividade e a 
tempestividade das ações de controle / Aprimorar a estrutura organizacional 
Unidade de Medida:  
Por etapas concluídas 
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Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 

Etapa 1 
Definição e detalhamento do fluxo de trabalho e modelos de documento para 
implementação da estrutura. 

40% 

Etapa 2 
Levantamento de decisões que se enquadrariam nos critérios de 
acompanhamento da Central de Notificações. 

15% 

Etapa 3 Dimensionamento da estrutura necessária ao funcionamento da Central. 15% 

Etapa 4 Criar cadastro das partes e procuradores. 10% 

Etapa 5 Implementação da Central de Notificações. 20% 

 
Meta 8: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF) E NORMATIZAR INSTRUMENTOS DE 
CONTROLE (QATC-8.1) 
COORDENADOR: JAIRO SALDANHA RIMES 
OBJETIVO: 
Aprimorar os procedimentos de controle, aperfeiçoando o gerenciamento de informações do Plano Anual de 
Fiscalização (PAF). 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)  
Garantir a efetividade das ações de controle /  Priorizar e orientar as ações de controle externo com base em 
critérios de seletividade /  Racionalizar os processos de trabalho /  Aprimorar os instrumentos de controle /  
Fortalecer a cultura de planejamento. 
Unidade de Medida:  
Por subetapas concluídas 
Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 
 

Etapa 1 Implementar o módulo de gerenciamento de informações e gestão do plano anual 
de fiscalização - PAF. 

20% 

Etapa 2 Definir critérios de seletividade para identificação das ações de controle. 20% 

Etapa 3 Elaborar Orientações para a seleção de objetos de controle. 20% 

Etapa 4 Viabilizar a realização de levantamentos, monitoramento e acompanhamentos. 20% 

Etapa 5 Regulamentar as fiscalizações transversais e integradas. 20% 

 
Considerações: 

Etapa 1 
Implementar o módulo de 
gerenciamento de informações e gestão 
do plano anual de fiscalização - PAF. 

 Implementar soluções tecnológicas necessárias para o novo 
fluxo de processo; (6%)  

 Testar as soluções; (4%)  

 Validar as soluções; (1%)  

 Preparar um manual; (2%) 

 Treinar os usuários indicados pelas áreas envolvidas (20 
servidores); (2%)  

 Cadastrar as fiscalizações definidas no PAF no novo sistema de 
gestão; (1%)  

 Criar a estrutura do painel para acompanhamento; (2%)  

 Utilizar o painel. (2%) 

Etapa 2 
Definir critérios de seletividade para 
identificação das ações de controle. 

 Benchmarking com outros TC´s; (10%) 

 Elaborar orientações com os critérios definidos. (10%) 

Etapa 3 
Elaborar Orientações para a seleção de 
objetos de controle. 

 Identificação dos problemas macro da PCRJ; (5%) 

 Definição das estratégias de controle; (10%) 

 Elaboração do Boletim. (5%) 

Etapa 4 
Viabilizar a realização de levantamentos, 

 Benchmarking com outros TC´s; (5%) 

 Realização de oficinas de capacitação com o corpo técnico; 
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monitoramento e acompanhamentos. (5%) 

 Elaborar orientações com os critérios definidos. (10%) 

Etapa 5 
Regulamentar as fiscalizações 
transversais e integradas. 

 Benchmarking com outros TC´s; (5%) 

 Elaborar e encaminhar proposta de normativo sobre o tema. 
(15%) 

 
META 9: APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES NO TCMRJ (QATC 14.1.4, 14.2 E 14.3) 
COORDENADOR: CARLOS FERNANDO DAS CHAGAS 
OBJETIVO: 
Padronizar e otimizar os procedimentos de acompanhamento do prazo e do mérito das decisões desta Corte, 
visando a atender os princípios constitucionais da eficiência, efetividade e duração razoável do processo.  
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 
Aprimorar os instrumentos de controle / Racionalizar os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como 
instrumento de inovação / Aprimorar comunicação interna e externa / Assegurar a efetividade e a tempestividade 
das ações de controle 
Unidade de Medida:  
Por etapas concluídas 
Peso na Avaliação Institucional 
8,5% do total 

Etapa 1 
Elaborar o fluxo de processo relativo ao acompanhamento de decisões 
(processual e mérito), definindo os atores envolvidos e suas atribuições. 

30% 

Etapa 2 
Elaborar minuta de normativo a respeito do acompanhamento de decisões no 
âmbito do TCMRJ. 

10% 

Etapa 3 
Modelar e definir requisitos de sistema para acompanhamento de decisões e 
estruturar solução de TI. 

30% 

Etapa 4 
Implementar o acompanhamento dos prazos processuais das decisões do 
Tribunal e propor cronograma de implantação para ao acompanhamento do 
mérito das decisões. 

30% 

 
Considerações: 

Etapa 1  
Elaborar o fluxo de processo relativo ao 
acompanhamento de decisões 
(processual e mérito), definindo os 
atores envolvidos e suas atribuições. 

 Desenhar o fluxo de processo relativo ao 
acompanhamento dos prazos processuais das decisões 
do Tribunal; (10%) 

 Desenhar o fluxo de processo relativo ao 
acompanhamento do mérito das decisões; (10%) 

 Definir os atores dos processos, suas atribuições e 
estrutura necessária. (10%) 

Etapa 2 
Elaborar minuta de normativo a respeito 
do acompanhamento de decisões no 
âmbito do TCMRJ. 

 Elaborar minuta de normativo a respeito do 
acompanhamento de decisões no âmbito do TCMRJ; 
(8%) 

 Aprovar minuta de normativo. (2%) 

Etapa 3 
Modelar e definir requisitos de sistema 
para acompanhamento de decisões e 
estruturar solução de TI. 

 Elaborar a especificação funcional do sistema de apoio 
ao monitoramento das decisões, tendo como base os 
processos desenhados na Etapa 1 e o normativo da 
Etapa 2; (25%) 

 Aprovar a especificação funcional. (5%) 

Etapa 4 
Implementar o acompanhamento dos 
prazos processuais e do mérito das 
decisões do Tribunal. 

 Implementar o acompanhamento dos prazos 
processuais das decisões do Tribunal; (15%) 

 Implementar o acompanhamento do mérito das 
decisões do Tribunal; (10%) 

 Treinar usuários das áreas envolvidas no novo 
processo/ferramenta; (4%) 

 Publicar normativo. (1%) 
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Meta 10: MODERNIZAR E ADEQUAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE EXTERNO DO TCM-RJ (QATC 
2.1.1 e 7.1.1.) 
 
COORDENADOR: ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR 
OBJETIVO 
Modernização e adequação, através de normativo interno, das atribuições das Secretarias Gerais de Administração 
e de Controle Externo do TCMRJ, bem como de seus cargos em comissão. 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)  
Aprimorar a Gestão de Pessoas / Aprimorar e Estrutura Organizacional 
Unidade de Medida  
Por subetapas concluídas  
Peso na avaliação institucional final  
8,5% do total 
 

Etapa 1 Benchmarking com outros TC’s. 5% 

Etapa 2 Definição das atribuições das Unidades da Secretaria Geral de Administração e 
de Controle Externo, bem como de seus Cargos Comissionados. 

60% 

Etapa 3 Redefinição das atribuições dos Cargos Efetivos de Auditor e Técnico de 
Controle Externo. 

10% 

Etapa 4 Definição do Quantitativo de Servidores por Unidades Vinculadas às Secretarias 
Gerais de Administração e de Controle Externo. 

25% 

 
Considerações: 
 

ETAPA 1 
Benchmarking com outros TC’s. 

 Levantar metodologias para definição das atribuições das unidades 
concernentes à Área Administrativa e ao Controle Externo; (2,5%) 

 Levantar metodologias para o dimensionamento da estrutura 
organizacional. (2,5%) 

ETAPA 2 
Definição das atribuições das 
Unidades da Secretaria Geral de 
Administração e de Controle 
Externo, bem como de seus 
Cargos Comissionados. 

 Definir as atribuições das unidades vinculadas à Secretaria Geral de 
Administração, bem como de seus cargos comissionados; (20%) 

 Definir as atribuições das unidades vinculadas à Secretaria Geral de 
Controle Externo, bem como de seus cargos comissionados; (20%) 

 Apresentar o trabalho e validar o ato normativo junto aos Secretários 
Gerais. (20%) 

ETAPA 3 
Redefinição das atribuições dos 
Cargos Efetivos de Auditor e 
Técnico de Controle Externo. 

 Avaliar e propor a redefinição das atribuições relativas ao cargo efetivo 
de Auditor de Controle Externo; (5%) 

 Avaliar e propor a redefinição as atribuições relativas ao cargo efetivo de 
Técnico de Controle Externo. (5%) 

ETAPA 4 
Definição do Quantitativo de 
Servidores por Unidades 
Vinculadas às Secretarias Gerais 
de Administração e de Controle 
Externo. 
 

 Dimensionar o quantitativo de servidores por unidade da Secretaria 
Geral de Administração; (10%) 

 Dimensionar o quantitativo de servidores por unidade da Secretaria 
Geral de Controle Externo; (10%) 

 Apresentar o trabalho e validar o ato normativo junto aos Secretários 
Gerais de Administração e de Controle Externo. (5%) 
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META 11: DESENVOLVER MÓDULOS DO PORTAL DO SERVIDOR 
 
COORDENADOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA DE MATTOS 
 
OBJETIVO 
Desenvolver ferramentas e/ou módulos definidos no Plano de Desenvolvimento do Portal do Servidor. 
 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)  
Aprimorar a Gestão de Pessoas / Desenvolver a Gestão do Conhecimento 
 
Unidade de Medida  
Por subetapas concluídas  
 
Peso na avaliação institucional final 
7% do total 
 

Etapa 1 Acrescentar novas funcionalidades ao módulo de Informações Financeiras. 15% 

Etapa 2 Desenvolver o módulo Minhas Férias. 55% 

Etapa 3 Desenvolver funcionalidades do módulo Meus Dados Funcionais. 30% 

 
Considerações: 

Etapa 1 

Acrescentar novas funcionalidades ao 
módulo de Informações Financeiras 

 Disponibilizar o informe de rendimentos na internet, com 
acesso também pelo Portal do Servidor no módulo 
Informações Financeiras; (12%) 

 Concluir o módulo de Informações Financeiras. (3%) 

Etapa 2 

Desenvolver o módulo Minhas Férias 

 Revisar o fluxo do processo de férias; (10%) 

 Desenhar o leiaute do módulo Minhas Férias e estabelecer 
suas funcionalidades; (10%) 

 Desenvolver o sistema Minhas Férias; (30%) 

 Criar documentação de utilização do sistema. (5%) 

Etapa 3 

Desenvolver funcionalidades do 
módulo Meus Dados Funcionais 

 Desenhar o leiaute e estabelecer as funcionalidades do 
Cadastro Funcional; (5%) 

 Desenvolver o sistema de consulta ao Cadastro Funcional; 
(12%) 

 Alimentar o sistema com os documentos pessoais dos 
servidores; (8%) 

 Disponibilizar a visualização do Cadastro Funcional para os 
servidores, com exceção da pasta funcional, que terá acesso 
exclusivo ao DGP. (5%) 
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META 12: AUTOMAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS (INSTRUÇÕES, PARECERES E VOTOS) 

 
COORDENADOR: CARLOS FERNANDO DAS CHAGAS 
 
OBJETIVO 
Avaliar e implantar/aperfeiçoar tecnologia que racionalize a elaboração de instruções, pareceres e votos, cuja 
padronização e volume justifiquem sua automação. 

 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)  
Aprimorar as ações de controle / Racionalizar os processos de trabalho / Aperfeiçoar o uso de TI como instrumento 
de inovação / Institucionalizar procedimentos / Assegurar a efetividade e a tempestividade das ações de controle 
 
Unidade de Medida  
Por subetapas concluídas  
 
Peso na avaliação institucional final 
7% do total 
 

Etapa 1 
Identificar nas diversas áreas do TCMRJ peças processuais, geradas 
internamente, cujas estruturas padronizáveis em alta escala justifiquem a 
adoção de tecnologia com vistas à automação. 

30% 

Etapa 2 
Definir critérios de avaliação (técnicos e econômicos) que permitam a escolha 
da melhor tecnologia (ferramentas próprias, de mercado ou de outros 
órgãos/instituições). 

20% 

Etapa 3 
Viabilizar a realização de Prova de Conceitos (POC) para uma ou mais peças 
escolhidas dentre as identificadas na Etapa 1 e escolher a ferramenta que 
melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2. 

20% 

Etapa 4 
Implantar a ferramenta selecionada de acordo com a etapa anterior. No caso de 
ferramentas externas, proceder com a formalização para aquisição e 
customização. 

20% 

Etapa 5 
Automatizar até 5 peças processuais, daquelas identificadas na Etapa 1, na 
ferramenta implementada na Etapa 4. 

10% 

 
Considerações: 

Etapa 1 

Identificar nas diversas áreas do TCMRJ 
peças processuais, geradas 
internamente, cujas estruturas 
padronizáveis em alta escala 
justifiquem a adoção de tecnologia 
com vistas à automação. 

 Criar formulário para levantamento das informações junto 
às áreas do TCMRJ; (10%) 

 Apresentar às áreas envolvidas o formulário e a dinâmica de 
coleta de informações; (5%) 

 Identificar as peças de maior recorrência (escala); (10%) 

 Elaborar relatório. (5%) 
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Etapa 2 

Definir critérios de avaliação (técnicos 
e econômicos) que permitam a escolha 
da melhor tecnologia (ferramentas 
próprias, de mercado ou de outros 
órgãos/instituições). 

 Levantar com a ASI os requisitos tecnológicos internos 
(segurança, integridade, confiabilidade, conectividade, etc) 
a serem observados nas pesquisas de ferramentas externas; 
(5%) 

 Coletar informações de tecnologias no mercado; (5%) 

 Identificar ferramentas no TCMRJ; (2%) 

 Estimar o custo (financeiro e/ou Sprints no caso de 
desenvolvimento interno) para customização, implantação, 
manutenção e treinamento; (5%) 

 Elaborar relatório. (3%) 

Etapa 3 

Viabilizar a realização de Prova de 
Conceitos (POC) para uma ou mais 
peças escolhidas dentre as 
identificadas na Etapa 1 e escolher a 
ferramenta que melhor se adeque aos 
critérios de avaliação da Etapa 2. 

 Definir as peças (uma ou mais) que serão utilizadas na Prova 
de Conceitos, a partir daquelas identificadas na Etapa 1; 
(5%) 

 Definir os critérios a serem avaliados pela Prova de 
Conceitos, tais como facilidade de uso, integração e 
performance da ferramenta, bem como a Comissão de 
Avaliação da POC, com representantes das áreas envolvidas, 
que escolherá a ferramenta a ser implantada; (5%) 

 Realizar Prova de Conceitos com as ferramentas mapeadas 
na Etapa 2; (5%) 

 Escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios 
de avaliação da Etapa 2. (5%) 

Etapa 4 

Implantar a ferramenta selecionada de 
acordo com a etapa anterior. No caso 
de ferramentas externas, proceder 
com a formalização para aquisição e 
customização. 

 Adquirir ferramenta (aplicável àquelas externas) ou 
disseminar ferramenta interna; (5%) 

 Implantar / Customizar ferramenta; (10%) 

 Treinar até 15 usuários desenvolvedores na codificação das 
peças processuais. (5%) 

Etapa 5 

Automatizar até 5 peças processuais, 
daquelas identificadas na Etapa 1, na 
ferramenta implementada na Etapa 4. 

 Codificar a produção das peças selecionadas; (4%) 

 Integrar com bases de dados próprias para obtenção de 
informações específicas das peças a serem implementadas; 
(4%) 

 Treinar usuários não desenvolvedores no uso da ferramenta. 
(2%) 
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Meta 13: REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA 
 
OBJETIVO 

 
Reduzir o prazo médio de tramitação dos processos no TCMRJ (data de entrada no TCMRJ a partir de 01/01/2007) 

 
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) 

 
Assegurar a efetividade e a tempestividade das ações de controle 

 
Unidade de Medida 

 
Por etapas concluídas 

 
Valor de Referência 

 
Não aplicável 

 
Peso na avaliação institucional final 

 
1% do total 
 
Considerações:  
 

Reduzir o prazo médio em até 10% 10% 

Reduzir o prazo médio em até 21% 20% 

Reduzir o prazo médio em até 28% 30% 

Reduzir o prazo médio em até 35% 40% 

Reduzir o prazo médio em até 42% 50% 

Reduzir o prazo médio em até 49% 60% 

Reduzir o prazo médio em até 56% 70% 

Reduzir o prazo médio em até 63% 80% 

Reduzir o prazo médio em até 70% 90% 

Reduzir o prazo médio em mais de 70% 100% 

 

 


