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TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinetes
DECISÃO MONOCRÁTICA

(art. 131-A do Regimento Interno)
04/05/2021

CONSELHEIRO SUBSTITUTO CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

Município de CASIMIRO DE ABREU

Órgão: PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Processo TCE nº 209985-1/2021 - Decisões: INDEFERIMENTO, EXPEDIÇÃO DE OFÍ-
CIO, DETERMINAÇÃO, REMESSA

1.1.3 CARGO 3: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: CONTROLE EXTER-
NO - ESPECIALIDADE: DIREITO
10004656, Adriana Antunes Costa, 2.00 / 10021658, Aline Marques Costelha do Amaral,
1.00 / 10021163, Andre Alexandre Neves da Silva, 1.00 / 10001268, Bruno Freire de Al-
meida, 2.00 / 10003738, Christian Gehrmann Ornel, 2.00 / 10000073, Fernanda Cande-
mil, 1.00 / 10018896, Fernanda Pinto Coelho Souza Dias, 1.00 / 10003426, Francisco
Raphael Marinho Pereira, 2.00 / 10000556, Kelly Roberta de Araujo Moraes, 0.00 /
10014209, Luana Vicente dos Santos Furlani, 2.00 / 10018750, Luis Eduardo Neuhaus,
1.00 / 10000854, Moises Silverio Diniz Azevedo, 0.00 / 10003496, Paulo Victor Ribeiro
Ramos, 1.00 / 10018070, Priscila Nascimento Ribeiro, 1.00 / 10005047, Raffael Ianni Ro-
drigues, 1.00 / 10021842, Ramilla Nayara Gomes Freire, 2.00 / 10006641, Ricardo Ma-
cedo Barbosa Silva, 0.00 / 10007043, Tatiana Maynarde Maciel, 2.00 / 10003362, Thamar
de Simone Cavalieri Freitas, 0.00 / 10005394, Tomas Bulhoes Simao, 1.00.
1.1.3.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam
negros (pretos ou pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
10000556, Kelly Roberta de Araujo Moraes, 0.00 / 10003496, Paulo Victor Ribeiro Ra-
mos, 1.00.
1.1.4 CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: CONTROLE EXTER-
NO - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10001515, Anderson Ferreira de Almeida Silva, 1.00 / 10006783, Augusto Cesar Ben-
venuto de Almeida, 1.00 / 10008686, Brenno Bernardes Ribeiro, 1.00 / 10019171, Claudio
Barbosa Rodrigues, 1.00 / 10002006, Danilo Barbosa de Araujo, 1.00 / 10009055, Fabio
Souza Lima, 1.00 / 10008685, Fernando Campello, 1.00 / 10003415, Gabriel de Lemos
Silva, 1.00 / 10001841, Izabela Salotti Braga Gago, 1.00 / 10002579, Joao Paulo de Frei-
tas Ramirez, 3.00 / 10008078, Leandro Max de Lima Silva, 0.00 / 10002815, Lucas Ama-
ral Bulcao, 0.00 / 10019874, Rafael Avelar Alves Belem, 0.00.
1.1.4.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam
negros (pretos ou pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
10001515, Anderson Ferreira de Almeida Silva, 1.00 / 10002815, Lucas Amaral Bulcao, 0.00.
1.1.4.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos sub judice que solici-
taram concorrer como pessoas com deficiência, na seguinte ordem: número de ins-
crição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
10006632, Emanuelli Paquini Campos, 2.00.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
2.1 Convocação para a avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: cargo/área/espe-
cialidade, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
2.1.1 CARGO 1: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: CONTROLE EXTER-
NO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
10001493, Bianca dos Santos Banhos / 10010350, Ruan Luiz Fernandes da Silva Lima.
2.1.2 CARGO 2: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: CONTROLE EXTER-
NO - ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO
10008053, Almir Gomes de Almeida Junior / 10000275, Antonio Vinicius Goncalves da Silva
/ 10006623, Rodrigo Neiva Kvieska / 10003981, Sergio Luiz Bezerra de Lima Jun i o r.
2.1.3 CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: CONTROLE EXTER-
NO - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.1.3.1 Convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos sub judice, na se-
guinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10006632, Emanuelli Paquini Campos.
3 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SOLICITARAM CON-
CORRER COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 9 de maio de 2021, o can-
didato deverá observar todas as instruções contidas no item 5 do Edital nº 1 - TCE/RJ,
de 21 de janeiro de 2020, e suas alterações, e neste edital.
3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, a partir do dia 5 de maio de 2021, para
verificar o seu local e seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de
consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato so-
mente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local designado na consulta indi-
vidual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3.2 A avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos
termos Lei Estadual nº 2.298/1994; do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015; do art. 4º
do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal
nº 5.296/2004; do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012; e da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) convertida em lei, observados os dispositivos da Con-
venção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, rati-
ficados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.
3.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de documen-
to de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
emitido no máximo nos últimos 12 meses que antecedem a avaliação biopsicossocial,
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente ao CID-10 bem como a provável causa da deficiência, conforme subitem
5.2.1 e de acordo com o modelo constante do edital de abertura, e, se for o caso, de
exames complementares específicos que comprovem a deficiência.
3.4 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo mé-
dico original ou cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo médico que
não tenha sido emitido nos últimos 12 meses não poderão realizar a avaliação e per-
derão o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
3.5 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe.
3.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o
candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar laudo médico nos termos do subitem 3.3 deste edital (original ou cópia
autenticada em cartório);
b) apresentar laudo médico emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de
realização da avaliação biopsicossocial;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 a 5.6.5 do edital de
abertura do concurso;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar dos todos os
procedimentos previstos para realização da referida avaliação;
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem
16.10 do edital de abertura do concurso.
3.7 As vagas definidas no subitem 5.1 do edital de abertura do concurso que não forem
providas por falta de candidatos com deficiência, serão preenchidas pelos demais can-
didatos, observada a ordem geral de classificação por cargo/área/especialidade.
3.8 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço
físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o su-
bitem 3.1.1 deste edital.
4 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS
4.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, e tendo em vista as medidas de proteção à
transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:
a) comparecer ao local de realização da avaliação usando máscara e portando máscaras
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas
horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido
pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos
locais de realização da avaliação;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de realização
da avaliação, observado o subitem 4.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva
em frente ao portão de acesso ao local da avaliação, na entrada das salas e dos ba-
nheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e
entre membros da equipe de aplicação nas salas de avaliação;
g) submeter-se a identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candi-
datos ao local da avaliação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos ou de
qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a
sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto - concedendo-se somente
ao candidato a manipulação de sua máscara -, mantendo-se o distanciamento mínimo
exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da equipe de apli-
cação;
h) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os
procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;
i) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver
dentro dos locais de avaliação;
j) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação para evitar
aglomeração.
4.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando máscara.
4.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material.
4.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além
da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (maca-
cão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitrans-
parente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de mãos
e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe. O
candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde
que esse recipiente seja transparente.
4.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e
não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
4.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos can-
didatos, exceto na forma do subitem 4.2 deste edital.
4.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao
local de realização da aplicação da avaliação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será per-
mitido o seu ingresso ao local de realização da aplicação da avaliação. Se a temperatura
corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de realização da
aplicação da avaliação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma se-
gunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tem-
peratura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar a
avaliação em sala especial.
4.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de
circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
4.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em em-
balagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro dispo-
sitivo de fornecimento coletivo de água para beber.
4.4 O candidato que informar que está, na data de realização da avaliação, acometido
por qualquer doença infectocontagiosa, inclusive pela Covid-19, fica impedido de realizá-
la, deixando, automaticamente, de concorrer às vagas reservadas às pessoas com de-
ficiência.
4.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de
prevenção do coronavírus nos locais de aplicação da avaliação estarão disponíveis no
endereço eletrônico w w w. c e b r a s p e . o r g . b r.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de
títulos estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 12 de maio de
2021, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20.
5.1.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica
dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de co-
municação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a
visualização das respostas aos recursos.
5.2 O edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que so-
licitaram concorrer como pessoas com deficiência será publicado no Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro e divulgado na internet, no endereço eletrônico https: / / w w w. c e -
braspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 18 de maio de 2021.

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso
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DECISÃO MONOCRÁTICA
(art. 131-A do Regimento Interno)

04/05/2021
CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Município de BELFORD ROXO
Órgão: PROCURADORIA GERAL BELFORD ROXO
Processo TCE nº 211290-0/2021 - Decisões: INDEFERIMENTO, COMUNICAÇÃO, ANE-
XAÇÃO
Município de CABO FRIO
Órgão: CÂMARA DE CABO FRIO
Processo TCE nº 210818-1/2021 - Decisões: COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO
Município de MENDES
Órgão: FUNDO DE PENSÕES E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
MENDES
Processo TCE nº 208863-0/2021 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de MESQUITA
Órgão: PREFEITURA DE MESQUITA
Processo TCE nº 212227-0/2021 - Decisões: DETERMINAÇÃO, ENCAMINHAMENTO
Município de MIGUEL PEREIRA
Órgão: FUNDO M P/ INFÂNCIA E ADOL DE MIGUEL PEREIRA
Processo TCE nº 208873-5/2021 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de NITERÓI
Órgão: NITERÓI PREV
Processo TCE nº 208858-5/2021 - Decisões: DEFERIMENTO, INDEFERIMENTO, ANE-
XAÇÃO
Município de NOVA IGUAÇU
Órgão: PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
Processo TCE nº 212229-8/2021 - Decisões: DEFERIMENTO, ANEXAÇÃO
Município de PETRÓPOLIS
Órgão: PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
Processo TCE nº 220068-3/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de SUMIDOURO
Órgão: FUNDO MUN HAB DE INTERESSE SOCIAL DE SUMIDOURO
Processo TCE nº 208883-0/2021 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO
Processo TCE nº 208888-0/2021 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de TANGUÁ
Órgão: PREFEITURA DE TANGUÁ
Processo TCE nº 209847-3/2021 - Decisão: A R Q U I VA M E N TO

Id: 2315023

Conselho Superior de Administração
Ata da 522ª Sessão Administrativa ordinária do Conselho Superior de Administra-
ção do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 17 de março
de 2021.

Aos dezessete dias de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quarenta
minutos, reuniu-se o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na
quingentésima vigésima segunda Sessão Administrativa ordinária do Conselho Superior
de Administração, sob a presidência do Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimen-
to, deliberada por videoconferência, em caráter excepcional, em substituição às sessões
de julgamento presenciais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de acordo
com a Deliberação TCE-RJ nº 307, de 31 de março de 2020, regulamentada pelo Ato
Normativo Conjunto nº 03, de 1º de abril de 2020. Compareceram a Senhora Conselheira
Marianna Montebello Willeman e os Senhores Conselheiros-Substitutos Marcelo Verdini
Maia, Andrea Siqueira Martins e Christiano Lacerda Ghuerren. Inicialmente, o Senhor
Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, na qualidade de Presidente, relatou o Proces-
so TCE-RJ no 300317-8/2021 (proposta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro), tratando de Anteprojeto de Resolução, apresentado pela Diretoria-Geral de Segu-
rança Institucional - DSI, dispondo sobre a criação de Comissão Temporária de Priva-
cidade e Proteção de Dados -CPPD, com a finalidade de estudar e propor regras para o
tratamento de informações pessoais nos documentos públicos no âmbito deste Tribunal,
em cumprimento à Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD),
no qual votou pela aprovação, encaminhamento e arquivamento, sendo acompanhado por
unanimidade pelo Plenário, havendo a Senhora Conselheira Marianna Montebello Wille-
man parabenizado o Relator por sua iniciativa. Em seguida, a Senhora Conselheira Ma-
rianna Montebello Willeman relatou os Processos TCE-RJ nos 308505-1/2020, 308520-
1/2020, 308521-5/2020 e 308522-9/2020 (férias do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro), nos quais votou pelo deferimento, ciência e encaminhamento, sendo apro-
vado por unanimidade. Prosseguindo, relatou o Processo TCE-RJ no 300253-9/2019 (so-
licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de elaboração de
minuta para regulamentar e viabilizar o estabelecimento do Termo de Ajustamento de
Gestão - TAG no âmbito desta Corte de Contas, no qual votou pela aprovação, remessa
e arquivamento, tendo observado que a minuta contendo as alterações regimentais a se-
rem apreciadas constava como anexo no voto que submetera no Sistema de Pauta Ele-
trônica, ressaltando a Relatora que apenas fizera um ajuste para fins de incluir como
obrigação do jurisdicionado a disponibilização do TAG, eventualmente firmado com o Tri-
bunal, no seu portal de internet, como um instrumento de transparência ativa, de acordo
com o Art.8º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Na fase de votação, o
Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento agradeceu à Relatora, parabenizando-a
pelo voto, que considerou uma verdadeira aula acerca do tema da consensualidade na
Administração Pública, tendo, na sequência, apresentado uma declaração de voto, em
que propôs pequenos aperfeiçoamentos no projeto apresentado. O primeiro constou do
acréscimo, ao final do § 8º do Art. 51-F do Projeto, do seguinte trecho: “ouvindo-se a
Procuradoria-Geral do Tribunal em idêntico prazo”, de forma que a PGT tivesse a opor-
tunidade de emitir parecer imediatamente após a manifestação da Secretaria-Geral de
Controle Externo acerca da proposta de TAG. Igualmente propôs alteração redacional no
§ 15 do Art. 51-F, com o mesmo intuito, de forma que a PGT também se manifestasse
imediatamente após a SGE e anteriormente à emissão de parecer pelo Ministério Público
de Contas. Por fim, considerando que, nos termos do art. 51-L, parágrafo único, do mes-
mo Projeto de Deliberação, o cumprimento ou descumprimento das obrigações e metas
assumidas no TAG poderia ser considerado para efeito do exame das Contas de Gestão
e de Governo, propôs à Relatora um pequeno ajuste redacional no Art. 51-D, inciso I, do
Projeto, de modo a ser vedada celebração de TAG “no bojo do processo de contas de
governo”, para deixar bastante claro que o que se proíbe é a celebração do Termo, uma
proposta de TAG, no bojo de um processo de Contas de Governo, que possui toda uma
celeridade necessária em sua apreciação, e que poderia ficar obstada. Em continuidade,
a Relatora acolheu integralmente as três propostas apresentadas, agradecendo as su-
gestões realizadas, que aprimoravam as propostas, observando também vislumbrar como
altamente salutar a intervenção da Procuradoria-Geral do Tribunal, como órgão de con-
sultoria jurídica e como órgão de representação judicial da Corte nas defesas de suas
prerrogativas institucionais; a Senhora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins
também parabenizou a Relatora e o Senhor Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda
Ghuerren solicitou vista do processo. Em seguida, a Senhora Conselheira Marianna Mon-
tebello Willeman, na qualidade de Corregedora-Geral, retirou o Processo TCE-RJ no

304256-4/2020. Relatou os Processos TCE-RJ nos 306987-9/2020 (comunicação do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de apuração de conduta fun-
cional, em razão do expediente encaminhado pela Secretaria-Geral de Controle Externo -
SGE e pela Subsecretaria de Controle Municipal - SUM dando notícia de suposta que-

bra de sigilo, nos autos do Processo no 206966-5/18, que tem por objeto verificar a le-
galidade e execução do Contrato Administrativo nº 024/2017, celebrado pelo Município de
Angra dos Reis com o Escritório Celso Sardinha & Advogados Associados, decorrente do
Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2017, uma vez que o interessado teve ciência
da instrução processual de 23/06/2020, antes de sua submissão ao Plenário ou à Re-
latora do feito, no qual votou pela ciência e arquivamento, sendo aprovado por unani-
midade; 304561-7/2020 (comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro), tratando de representação oferecida por servidor - Auditor de Controle Externo e
Presidente da AudTCE-RJ -, em face de supostas faltas éticas cometidas por servidor -
Técnico de Controle Externo do TCE-RJ -, no qual votou pelo não conhecimento, ciência
e arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 301032-5/2020 (comunicação do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de Verificação de Procedência
de Informação - VPI, com o objetivo de apurar a possível ocorrência de infração dis-
ciplinar, em razão da quebra de sigilo de informação relativa à identificação de denun-
ciante junto aos autos do Processo TCE-RJ n° 240116-0/19, no qual votou pela ciência e
arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 300201-3/2021 (representação da Pre-
feitura Municipal de Barra do Piraí), tratando de Verificação Preliminar de Informação
(VPI) decorrente de representação encaminhada por Vereador do Município de Barra do
Piraí, quanto à possível quebra de sigilo da informação do Corpo Instrutivo inserida ao
Processo TCE-RJ n.º 211127-5/20 - Prestação de Contas de Governo do Município de
Barra do Piraí, exercício de 2019 -, antes que o processo fosse apreciado pelo Plenário,
no qual votou pelo conhecimento, improcedência, expedição de ofício e arquivamento,
sendo aprovado por unanimidade; 301044-8/2020 (correição ordinária do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de Correição na modalidade Inspeção Or-
dinária, realizada na Coordenadoria de Gestão Documental - CGD, no período de
01/04/20 a 15/07/20, com o objetivo de verificar os procedimentos de trabalho utilizados
e, via de consequência, apresentar sugestões de melhoria de desempenho naquela se-
torial; no qual votou pela ciência ao Conselho Superior de Administração, pela ciência ao
Titular da Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE e pela ciência ao titular da Co-
ordenadoria-Geral de Gestão Documental - CGD, sendo aprovado por unanimidade;
306330-0/2020 (comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tra-
tando de apuração de conduta funcional decorrente de decisão do Plenário desta Corte
de Contas, que, em Sessão Ordinária de 20/04/2020, nos autos do Processo TCE-RJ no

215604-9/07, expediu ciência à Corregedoria-Geral dos fatos ali expostos - em voto pro-
ferido pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento -, no qual votou pelo ar-
quivamento, sendo aprovado por unanimidade; 306821-9/2020 (comunicação do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de Verificação de Procedência de In-
formação - VPI (procedimento de apuração preliminar) decorrente das narrativas contidas
no Doc. nº 018814-3/20, que versa sobre solicitação para tomada de providências sa-
neadoras nos autos do Processo TCE-RJ nº 108272-9/16, em razão da emissão equi-
vocada de ofício de comunicação em seu nome, no qual votou pela ciência, recomen-
dação e arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 302313-7/2018 (correição ex-
traordinária do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando de Relatório de
Correição Extraordinária realizada na Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE, no pe-
ríodo de 10/09/2018 a 23/11/2018, com o objetivo de verificar a implementação dos pro-
cedimentos de trabalho e atividades previstos nas Resoluções TCE nºs 302 e 303/17, no
qual votou pela ciência e arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 300589-1/2020
(comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuida de apu-
ração de conduta funcional decorrente de decisão do Plenário desta Corte de Contas,
que, em Sessão Ordinária de 05/02/2020, nos autos do Processo TCE-RJ nº 243780-
0/10, expediu ciência à Corregedoria-Geral dos fatos envolvendo a prescrição da pre-
tensão punitiva e executória por parte deste Tribunal, em voto por ela proferido, no qual

votou pelo arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 303133-2/2018 (comunicação
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuida de apuração de conduta
funcional decorrente de decisão do Plenário desta Corte de Contas, que, em Sessão Or-
dinária de 30/10/2018, nos autos do Processo TCE-RJ no 203067-0/11, expediu ciência à
Corregedoria-Geral para apuração de responsabilidade funcional acerca do irrazoável
atraso na tramitação processual do mencionado administrativo, que restou paralisado pelo
período de aproximadamente 4 (quatro) anos - conforme item III do Voto proferido pelo
Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento -, no qual votou pelo arquivamento e
ciência, sendo aprovado por unanimidade; 303211-0/2018 (sindicância do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro), que versa sobre procedimento de sindicância ins-
taurado em 16.11.2018 visando a apurar a conduta de servidora, detentora do cargo efe-
tivo de auxiliar administrativo, no qual foram verificadas possíveis infrações disciplinares
ocorridas no mês de novembro de 2018 - em face do informado pela fiscal do contrato
responsável pelos serviços terceirizados de limpeza da empresa Ambiental Service, na
Coordenadoria de Serviços Médicos -CMA, no qual votou pela manutenção do caráter
sigiloso, aplicação da sanção disciplinar de advertência, encaminhamento e ciência, sen-
do aprovado por unanimidade; 307050-9/2020 (solicitação do Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro), tratando de proposta de Resolução formulada com o objetivo de
promover alteração no texto relacionado ao artigo 9° da Resolução TCE-RJ nº 302/17, no
qual votou pela ciência e apensação, sendo aprovado por unanimidade; 307591-3/2020
(comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuida sobre apu-
ração de conduta funcional procedente de decisão do Plenário desta Corte de Contas
que, em Sessão de 07/10/20, nos autos do Processo TCE-RJ nº 223855-7/10, expediu
ciência à Corregedoria-Geral dos fatos envolvendo a prescrição da pretensão punitiva por
parte deste Tribunal - em Voto proferido pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nas-
cimento -, no qual votou pelo arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 307257-
9/2020 (comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuida de
Denúncia apresentada por ex-Diretor-Presidente da Companhia Estadual de Habitação do
Rio de Janeiro - CEHAB/RJ, por intermédio de seu procurador, em que alega que os
membros do Corpo Deliberativo deste Tribunal afastados de suas funções por ordem ju-
dicial teriam exigido vantagens pecuniárias para aprovação da Prestação de Contas dos
Ordenadores de Despesas e Tesoureiro da CEHAB/RJ, relativa ao exercício findo em
31/12/2005 - Processo TCE no 113386-4/2008 -, no qual votou pela extinção do processo
sem exame de mérito, ciência da decisão ao Gabinete do Senhor Conselheiro-Substituto
Marcelo Verdini Maia e arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 307592-7/2020
(comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuida sobre apu-
ração de conduta funcional procedente de decisão do Plenário desta Corte de Contas
que, em Sessão de 07/10/20, nos autos do Processo TCE-RJ nº 227760-9/09, ordenou
ciência à Corregedoria-Geral dos fatos envolvendo a prescrição da pretensão punitiva por
parte deste Tribunal - em voto proferido pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Melo do Nas-
cimento -, no qual votou pelo arquivamento, sendo aprovado por unanimidade; 300583-
9/2021 (comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), versando so-
bre o Plano Anual de Correições e Inspeções, relativo ao exercício 2021, formulado pela
assessoria da Corregedoria-Geral, com fundamento no inciso III do Art. 146-C do Re-
gimento Interno deste Tribunal, no qual votou pela ciência ao Conselho Superior de Ad-
ministração do Plano Anual de Correição para o exercício de 2021; pelo retorno dos au-
tos à Corregedoria-Geral, dando-se início à execução do planejamento, com determina-
ção para que ao final do exercício, os autos sejam novamente instruídos, de forma a
materializar o seu desenvolvimento conforme a estrutura conceitual e metodológica pro-
posta, sendo aprovado por unanimidade; e 301342-3/2019 (comunicação do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro), que versa sobre comunicação de ocorrência, con-
volada em sindicância, visando a apurar possível desvio de conduta funcional por parte
de servidor - no qual o Conselho Superior de Administração pronunciou-se, em
16/12/2020, pela aplicação da sanção disciplinar de repreensão por infração ao disposto
nos incisos V e VII do artigo 285 do Decreto Estadual nº 2.479/1979 -, no qual votou
pela desconstituição dos atos processuais, encaminhamento, ciência ao servidor e regis-
tro da penalidade disciplinar, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, a Senhora
Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins trouxe à deliberação os Processos TCE-
RJ nos 300196-2/2021 (minuta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que
versa sobre projeto de Deliberação, visando à promoção de alterações regimentais, a fim
de aperfeiçoar os procedimentos referentes à recepção e encaminhamento de peças pro-
cessuais equivocadamente qualificadas pelos jurisdicionados como recursos, no qual vo-
tou pela aprovação e arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade pelo Plenário;
308071-0/2020 (proposta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), apresen-
tada pela Coordenadoria de Infraestrutura Operacional a partir da Solicitação Interna Ele-
trônica CIO0147/2020, de 22 de setembro de 2020, visando à revogação da Deliberação
nº 220/2000, com o intuito de extinguir o recebimento de petições e recursos por esta
Corte de Contas via 'fac-símile', considerando que as formas atuais de recebimento em
formato digital - via e-TCE e protocolo eletrônico -, já em funcionamento, tornam o re-
cebimento por meio de fax obsoleto, inadequado e desnecessário, no qual votou pela
aprovação e arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade pelo Plenário; e
300176-2/2021 (proposta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), Minuta do
novo manual de auditorias governamentais do TCE-RJ, elaborado em conformidade com
as NBASP e normas internacionais de auditoria aplicada ao setor público (Ref. Processo
TCE-RJ n° 102278-2/20), no qual votou pelo indeferimento, aprovação, determinação, re-
comendação e arquivamento, sendo aprovado por unanimidade, havendo a Senhora Con-
selheira Marianna Montebello Willeman parabenizado a Relatora por seu voto, e o Se-
nhor Conselheiro-Substituto Marcelo Verdini Maia apresentado declaração de voto, pro-
pondo, apenas a título reforçador, uma leve alteração no dispositivo do item III da de-
cisão da Relatora, de modo a incluir expressamente a Resolução TCE-RJ 266/2010, co-
mo sugerido pela SGE, nos seguintes termos: III - Pela aprovação da proposta de atua-
lização da Resolução TCE-RJ 266/10 (aprovação do Manual de Auditoria Governamental
do TCE-RJ) e da Resolução TCERJ nº 302/17, que estabelece normas gerais para se-
leção de objetos de auditoria, fiscalização de atos administrativos e elaboração do Plano
Anual de Auditorias Governamentais - PAAG e do Plano de Capacitação para Auditorias
no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo. Retomando a palavra, a Relatora
acolheu a sugestão do Senhor Conselheiro. Por fim, o Senhor Conselheiro-Substituto Ch-
ristiano Lacerda Ghuerren relatou o Processo TCE-RJ no 300827-1/2020 (pagamento do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), requerimento de ex-servidora ocupan-
te, exclusivamente, de cargo em comissão, por meio do qual pleiteia o pagamento de
diferença do 13º salário decorrente do cálculo proporcional à remuneração dos diversos
cargos em comissão exercidos no ano de 2018, no qual votou pelo deferimento, sendo
aprovado por unanimidade, com o registro de suspeição do Senhor Conselheiro Rodrigo
Melo do Nascimento. Às dezesseis horas e vinte minutos, nada mais havendo a ser tra-
tado, a Presidência deu por encerrada a sessão, da qual para constar, eu, Subsecretária,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Senhor Presi-
dente, pela Senhora Conselheira e pelos Senhores Conselheiros-Substitutos presentes.
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Conselho Superior da
Escola de Contas e Gestão

Ata da 70ª Sessão Administrativa ordinária do Conselho Superior da Escola de
Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizada em
17 de março de 2021.*
Aos dezessete dias de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e vinte mi-
nutos, reuniu-se o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na sep-
tuagésima Sessão Administrativa ordinária do Conselho Superior da Escola de Contas e
Gestão, sob a presidência do Senhor Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuer-
ren, deliberada por videoconferência, em caráter excepcional, em substituição às sessões
de julgamento presenciais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de acordo
com a Deliberação TCE-RJ nº 307, de 31 de março de 2020, regulamentada pelo Ato
Normativo Conjunto nº 003, de 1º de abril de 2020. Compareceram o Senhor Conselheiro
Rodrigo Melo do Nascimento, a Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman e os
Senhores Conselheiros Substitutos Marcelo Verdini Maia e Andrea Siqueira Martins. Em
primeiro lugar, a Senhora Conselheira Marianna Montebello Willeman trouxe à delibera-
ção os Processos TCE-RJ nos 307573-1/2020, 306775-4/2020, 306850-0/2020, 306974-
2/2020, 301015-7/2020, 301016-1/2020 e 301023-4/2020 (solicitações do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro), que cuidam de solicitação formulada por s e r v i d o r,
com base na Resolução ECG/TCE-RJ no 13, de 18 de dezembro de 2019, que esta-
belece os critérios para a concessão de bolsas de estudo em cursos de pós-graduação
lato e stricto sensu, nas modalidades de especialização, mestrado, doutorado e pós-gra-
duação, para o quadro de pessoal desta Corte de Contas, nos quais votou pela homo-
logação, aprovação, encaminhamento e retorno, sendo aprovados por unanimidade, com
o registro de suspeição do Senhor Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia no Pro-
cesso TCE-RJ no 306775-4/2020. Em seguida, trouxe à deliberação o Processo TCE-RJ
no 303499-4/2018 (Minuta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando
de procedimento que inaugurou o processo seletivo dos projetos a serem beneficiados
pelo Programa de Pesquisa 2019, de acordo com o Edital ECG/TCE-RJ n. 01/2019, lan-
çado pela Escola de Contas e Gestão, aprovado por seu Conselho Superior em sessão
de 13/02/2019, em consonância com a Resolução ECG/TCE-RJ n. 08, de 19 de agosto
de 2014, com as alterações trazidas pela Resolução n. 10, de 13 de fevereiro de 2019,
cujo Aviso foi publicado no DORJ em 26/02/2019, no qual votou pela homologação par-
cial, aprovação e retorno, sendo aprovado por unanimidade. A Senhora Conselheira-
Substituta Andrea Siqueira Martins trouxe à deliberação o Processo TCE-RJ no 304279-
1/2019 (Minuta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), que versa sobre
processo seletivo para composição de cadastro de docentes da Escola de Contas e Ges-
tão deste Tribunal, em conformidade com o Edital ECG/TCERJ nº 05/2019, tendo sido os
candidatos aprovados pela comissão de avaliação em todas as etapas do processo, no
qual votou pela homologação e encaminhamento, sendo aprovado por unanimidade. Por
fim, o Senhor Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, após inverter a ordem
de seu relato, trouxe à deliberação os Processos TCE-RJ nos 300322-3/2021 (proposta
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), tratando do Plano Anual de For-
mação e Capacitação da Escola de Contas e Gestão - PAFC da ECG/TCE-RJ, para o
ano de 2021, encaminhado pela Diretora-Geral da ECG, Sra. Karen Estefan Dutra, que
tem como objetivo sintetizar todos os programas e respectivas ações a serem desen-
volvidas ao longo do ano, definindo os objetivos, as diretrizes, os subsídios e as metas a
serem alcançadas, no qual votou pela aprovação, sendo acompanhado por unanimidade
pelo Plenário; e 300321-9/2021 (Minuta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro), tratando de Minuta de Edital, que fixa as normas do processo seletivo para a
concessão de bolsas de estudo para cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, nas
modalidades de especialização, mestrado e doutorado, para servidores do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no exercício de 2021, sub-
metida à análise do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, por meio de so-
licitação da Diretora-Geral da ECG, Sra. Karen Estefan Dutra, no qual votou pela apro-
vação, sendo acompanhado por unanimidade pelo Plenário. Às dezesseis horas e trinta
minutos, nada mais havendo a ser tratado, a Presidência deu por encerrada a sessão,
da qual, para constar, eu, Subsecretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
assinada por mim, pelo Senhor Presidente, pelo Senhor Conselheiro, pela Senhora Con-
selheira e pelos Senhores Conselheiros Substitutos presentes.
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