
                
 
 
RESOLUÇÃO Nº 617,   DE 02 DE MARÇO DE  2010.  

                                                     
     

Regulamenta o Concurso de Monografias para a 
concessão do Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga no exercício de 2010. 

              
           

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO  

RIO DE JANEIRO , no uso de suas atribuições, especialmente a que lhe confere o 

artigo 22, inciso XI, do Regimento Interno, e em cumprimento ao disposto no artigo 

3º da Deliberação nº 143, de 02 de abril de 2002. 

 

R   E    S    O    L    V    E: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º   O Concurso de Monografias para a concessão do Prêmio  

Maurício Caldeira de Alvarenga  rege-se, no corrente ano, pelas normas 

constantes de presente Resolução. 

DO TEMA E DOS PRÊMIOS 

Art. 2º    O tema do Concurso de Monografias será: “Controle 

Popular das Contas Públicas: Existem alternativas r ealistas?  ”. 

         § 1º  Fica destinada às três melhores monografias inéditas a premiação total 

líquida, já descontado o imposto de renda retido na fonte, de R$ 21.000,00 (vinte e 

um  mil reais), assim distribuídos: 

            I   -  R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o primeiro lugar; 

            II -  R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o segundo lugar; e 

            III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o terceiro lugar. 

   

 



                

§2º   O prêmio será atribuído após a apreciação dos trabalhos, por uma 

Comissão Julgadora composta conforme o disposto no artigo 10 desta Resolução. 

 

                                                  DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º As inscrições para o Concurso de Monografias para a 

concessão do Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga do ano de 2010 serão 

gratuitas e terão início logo após a publicação no DO RIO da presente Resolução. 

Art. 4º      Qualquer cidadão brasileiro maior de dezoito anos, com 

exceção dos membros da Comissão Julgadora e de sua Secretária-Executiva 

poderá concorrer aos prêmios sobre os quais dispõe esta Resolução. 

Art. 5º     As monografias deverão ser entregues até 07 de junho de 

2010, no Centro Cultural do TCMRJ, situado à rua Santa Luzia n.º 732, 13º andar – 

Centro – CEP: 20.030-040 – Rio de Janeiro/RJ, ou remetidas ao mesmo endereço, 

por via postal, destinadas ao  Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga. 

         § 1º     No caso de envio por meio postal, deverá constar apenas o 

pseudônimo do autor do trabalho no envelope da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT. 

§ 2º     A data da postagem será considerada como a de entrega. 

         § 3º   Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, trocas, alterações, inserções 

ou exclusões de parte ou de toda a monografia após sua entrega.  

Art. 6º      Serão aceitas monografias elaboradas em co-autoria. 

Art. 7º     Os concorrentes poderão inscrever apenas uma monografia 

inédita, obedecendo, em todos os trabalhos, às disposições contidas nos artigos 8º 

e 9º desta Resolução. 

Art. 8º    Os originais deverão ser apresentados em um único  CD-R 

(identificado com etiqueta contendo o pseudônimo do autor) e em 03 (três) vias 

impressas em papel reciclado, encadernadas em espiral plástico, digitadas em 

ambos os lados da folha de papel, escritos em língua portuguesa, contendo entre 

20 e no máximo 30 laudas, descontadas capa, sumário e bibliografia, 

seguidamente numeradas , utilizando a fonte Comic Sans MS, tamanho 12 e 

espaço interlinear 1,5 (um e meio cm). 

 



                

 

 

            § 1º    Deverá constar, nas três vias  dos trabalhos, apenas  o pseudônimo 

do autor. Qualquer outro tipo de identificação direta ou indireta será objeto de 

desclassificação da monografia. 

            § 2º    É obrigatória a indicação da bibliografia consultada, de acordo com a 

norma nº NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual 

não será computada na quantidade de páginas de que trata o caput deste artigo. 

            § 3º   As citações contidas no texto deverão seguir as especificações da 

norma nº NBR 10520 da ABNT. 

Art. 9º     Para efeito de identificação dos vencedores, o autor deverá 

enviar, juntamente  com os originais e o CD-R, um único  envelope lacrado , 

contendo seus dados de identificação com nome completo, endereço, telefones, e-

mail, título da obra e pseudônimo usado, bem como cópia de documento de 

identidade.  

   § 1º  O CD-R não poderá ser colocado dentro  do envelope que contém a 

identificação do autor, sob pena de desclassificação do trabalho.             

§ 2º    O envelope de identificação de que trata o caput deste artigo deverá 

trazer no sobrescrito somente  o título da obra e o pseudônimo do autor. 

§ 3º As três vias impressas, o CD-R e o envelope lacrado deverão ser 

encaminhados ao TCMRJ dentro de um único envelope  fechado, identificado, 

apenas, com o nome do concurso, o endereço do Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro e pseudônimo do autor. 

 

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 10      A comissão encarregada do julgamento e da 

classificação das monografias concorrentes ao Prêmio Maurício Caldeira de 

Alvarenga é composta pelo Conselheiro Jair Lins Netto  do TCMRJ, que a 

presidirá, pelo Procurador Francisco Domingues Lopes da Procuradoria Especial 

do TCMRJ, pelo Procurador Sergio Antonio Ferrari Filho da Procuradoria da 



                

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Procurador Leo Bosco Griggi  da 

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, pelo Subsecretário de 

Planejamento do Gabinete da Casa Civil, Antonio Cesar Lins Cavalcanti, 

representando a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. 

            § 1º  O Presidente da Comissão Julgadora indica a servidora Maria 

Bethania Villela, Diretora de Centro Cultural, para exercício das funções de 

Secretária-Executiva da Comissão, sem prejuízo de suas atividades rotineiras. 

§ 2º  Os Membros e a Secretária-Executiva da Comissão Julgadora farão jus 

por reunião a que comparecerem, até um máximo de 4 (quatro) por mês, a um jeton 

fixado na forma da regulamentação vigente, cabendo ao Presidente um acréscimo 

de 20% (vinte por cento). 

Art. 11     A avaliação dos trabalhos se divide em preliminar e de 

mérito. 

            § 1º   A avaliação preliminar levará em conta os seguintes itens: 

            I - enquadramento formal (observação dos requisitos estabelecidos nos 

artigos 4º, 7º e 8º desta Resolução); 

           II - pertinência (vinculação do trabalho ao tema proposto). 

           § 2º  A avaliação de mérito levará em conta os seguintes itens: 

           I - aplicabilidade (utilidade e mérito do conjunto de conclusões e de 

eventuais propostas de linhas de ação); 

          II - conteúdo (caráter inovador do conjunto das idéias principais e correção 

das afirmações ou opiniões sobre fatos, evidências ou informações pertinentes); 

         III -  linguagem (objetividade, estilo, concisão e correção da linguagem); 

         IV - fundamentação (argumentação fundamentada em fatos históricos, 

legislação, doutrina ou jurisprudência relativas ao tema, com indicação da fonte); e 

         V  - seqüência lógica (sucessão de fatos e idéias com coerência e 

regularidade). 

         § 3º   A Secretária-Executiva da Comissão Julgadora fará a análise prévia de 

todas as monografias inscritas, registrando suas observações a respeito dos incisos 

I e II, do § 1º deste artigo. 



                

         § 4º A avaliação preliminar desclassificará liminarmente as monografias que 

não atenderem aos requisitos, ficando a critério da Comissão Julgadora aceitar os 

trabalhos que não preencherem totalmente as exigências estabelecidas no caput 

do art. 7º. 

 Art. 12 No caso de empate, caberá ao Presidente da Comissão 

Julgadora, através do Voto de Minerva, a escolha do melhor trabalho. 

Art. 13  A Comissão Julgadora é soberana em seu 

julgamento, não cabendo recurso das decisões que proferir, competindo-lhe 

resolver os casos omissos. 

Parágrafo único. Na hipótese de suspeita de identificação de autor de trabalho 

inscrito, por parte dos integrantes da Comissão Julgadora ou de sua Secretária-

Executiva, poderá ser convocada, antes da reunião final para escolha das 

monografias vencedoras, reunião para decidir o caso concreto. 

Art. 14       A Comissão Julgadora terá prazo até 10 de 

setembro de 2010  para julgamento das monografias apresentadas e elaboração 

de relatório final, dissolvendo-se após a conclusão dos trabalhos. 

Art. 15       A critério da Comissão Julgadora, os prêmios 

poderão deixar de ser conferidos, caso conclua não haver monografias condizentes 

com os critérios de avaliação estabelecidos nesta Resolução. 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA PREMIAÇÃO 

Art. 16    A abertura dos envelopes contendo as fichas de identificação 

dos autores das monografias vencedoras será feita em sessão pública  no dia 13 

de setembro  de 2010, na sede desta Corte de Contas. 

Art. 17      O resultado do Concurso de Monografias para a 

concessão do “Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga”  será publicado no Diário 

Oficial do Município do Rio de Janeiro e estará disponível no site deste Tribunal de 

Contas www.tcm.rj.gov.br  

Art. 18     A  solenidade de entrega dos prêmios aos três primeiros 

colocados ocorrerá no dia 21 de setembro de 2010  e será conduzida pelo 

Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 

       



                

 § 1º   Os vencedores receberão um cheque simbólico, nominal e no valor do 

prêmio alcançado. 

 § 2º   Na hipótese de co-autoria, será entregue um cheque para cada autor , 

com o valor total do prêmio alcançado e, em nome de todos os vencedores do 

trabalho, constando o nome de cada autor à frente dos demais. 

§ 3º  O vencedor que não comparecer à solenidade de entrega dos prêmios, 

receberá a importância a ele destinada, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após a 

referida solenidade, por meio de depósito bancário. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19       Pertencem aos autores os direitos autorais das 

monografias premiadas, reservando-se o Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro a prerrogativa de publicá-las em qualquer idioma, em conjunto ou 

separadas, periodicamente ou não. 

Art. 20      Os originais dos trabalhos premiados, do 1º ao 3º 

lugares, passarão a integrar o acervo da Biblioteca desta Corte.  Os demais estarão 

à disposição para devolução a seus autores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

após a proclamação dos vencedores, ao fim do qual serão descartados. 

Art. 21      A participação no certame implicará aceitação, por 

parte dos concorrentes, de todas as exigências regulamentares e o não 

cumprimento de qualquer uma delas acarretará desclassificação. 

Art. 22      Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Julgadora e, após sua dissolução, pelo Presidente do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro.          

Art. 23       Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 
   Rio de Janeiro, 02  de  março  de  2010 

 
   

   THIERS VIANNA MONTEBELLO 
                                           Conselheiro Presidente 

  
 


