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NOTA TÉCNICA Nº 07/2019/AGE/CGE 

 

1. ASSUNTO 

Trata a presente Nota Técnica (NT) de analisar e propor aprimoramentos estruturais ao  

processo de avaliação da prestação de contas de governo do Estado do Rio de Janeiro 

realizado pela Auditoria Geral do Estado-AGE, conforme Inciso VIII , Art. 8 da Lei Estadual 

n° 7989/2018, de modo a se adequar as práticas adotadas por outros entes, e ainda, buscando 

racionalizar e tornar a atuação da AGE mais afim ao seu papel trazido por esse diploma legal, 

de órgão de auditoria no âmbito estratégico, em um modelo de controladoria. 

 

1.1- JUSTIFICATIVA 

 O processo de contas de governo, ou contas políticas, figura na Constituição Federal 

como objeto de julgamento pelo Congresso Nacional (Inciso IX, do Art. 49 e Art. 51) e 

também cita a Carta Magna como responsabilidade da Corte de Contas a emissão de um 

parecer prévio (Inciso I, do Art. 71), em um modelo que se repete na Constituição do Estado 

do Rio de Janeiro, no inciso XIII do art. 145, no inciso I do art. 123 e  no art. 210, e ainda no 

art. 199 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de1979, e operacionalmente pela 

Deliberação nº 284/TCE-RJ, de 25 de janeiro de 2018, que é substituída anualmente.  

A percepção é que a forma como tem se dado essa prestação de contas é hegemônica 

no que se refere aos aspectos contábeis da gestão, com poucos aspectos descritivos sobre o 

desenvolvimento das políticas públicas no âmbito do Governo do Estado, resultados 

qualitativos e entregas, distante dos paradigmas de outros entes e da União,  e que termina por 

refletir nas análises efetuadas pela AGE, como se verá a seguir.  

 

2- ANÁLISE 

2.1-CENÁRIO ATUAL: 

Hoje esse processo é capitaneado pela SEFAZ, e conforme divulgado no site dessa 

secretaria, na parte da Contadoria, ele consta dos seguintes volumes (ref. Contas de 20181): 

 

                                                
1http://www.fazenda.rj.gov.br/contabilidade/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-
renderer.jspx?_afrLoop=2364443504782151&datasource=UCMServer%23dDocName%3A1170046&_adf.ctrl-
state=1ab18d46t3_86 
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Vol
. 

Nome/Item relacionado do 
Anexo I da Deliberação 

284/2018 do TCE 
Descrição do conteúdo 

Caráter da 
informação 

predominant
e 

Qtde  
Págs 

% 

1 Relatório Gerencial 
(Itens 2 e 3) 

Panorama econômico, dados 
predominantemente quantitativos 
sobre a execução orçamentária e 
financeira, dados da execução de 
fundos, Rioprevidência, 
participações do petróleo, 
predominância de gráficos e 
diagramas, lei de responsabilidade 
fiscal e dívida consolidada, e 
finaliza com a convergência das 
normas contábeis no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Gerencial 265 5,55 

2 Demonstrações Contábeis e 
Notas Explicativas (Itens 11 e 
12) 

Demonstrativos contábeis de toda 
ordem 

Contábil-
financeiro 

274 5,74 

3 Demais Relatórios Gerenciais 
(Itens 11,  12, 16, 17, 18 e 19) 

Balanços e demonstrativos de toda 
ordem 

Contábil-
financeiro 

118 2,47 

4 Relatórios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Demonstrativos contábeis de toda 
ordem 

Contábil-
financeiro 

58 1,21 

5 Boletim de Transparência Fiscal Dados predominantemente 
quantitativos sobre a execução 
orçamentária e financeira 

Contábil-
financeiro 

90 1,88 

6 Demais Documentos - Anexo I 
da Deliberação TCE-RJ n° 
284/18 
(Itens 16,19,23,27,28,29,30,36 e 
37) 

Relação Discriminada dos 
Precatórios; Movimentação das 
Outorgas das Concessões; 
Demonstrações Contábeis do Fundo 
Estadual de Saúde;  Impacto 
Gerado dos Recursos Advindos do 
FECP; Relatório de Avaliação 
Atuarial – Rioprevidencia;  
Demonstrações Contábeis do 
Rioprevidência; Demonstrativos 
Contábeis, Atuarias, Financeiros e 
Benefícios – RJPREV;  Relação de 
Fontes de Recursos; Relatório 
contendo Informações acerca do 
cumprimento das Ações Previstas 
no PRF;  Relatório sobre o 
Cumprimento do Limite Máximo 
das Despesas Obrigatórias – PRF. 

Contábil-
financeiro 

1704 35,69 

7 Demonstrativos Contábeis das 
Sociedades de Economia Mista 
(Item 13) 

Demonstrativos contábeis de toda 
ordem e documentos de suporte 

Contábil-
financeiro 

221 4,63 

8 Demonstrativo do Estoque da 
Dívida Ativa (Item 15) 

Informações predominantemente 
quantitativas sobre o estoque da 
dívida 

Contábil-
financeiro 

62 1,30 

9 Relação dos Imóveis Próprios 
Estaduais 
(Item 20) 

Relação de imóveis e a sua 
avaliação, em termos contábeis 

Contábil-
financeiro 

797 16,69 

10 FUNDEB – Relatório e Parecer 
do Conselho Estadual 
(Item 21 e 22) 

Parecer (3 páginas) e informações 
predominantemente quantitativas 
sobre a gestão do Fundeb 

Contábil-
financeiro 

40 0,84 
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11 Relatório de Realizações dos 
Programas Finalísticos do Plano 
Plurianual 
(Item 6) 

Dados predominantemente 
quantitativos de atingimento dos 
resultados dos programas 
finalísticos 

Gerencial 659 13,80 

12 Relatório do Passivo Ambiental Informações sobre os programas 
ambientais no estado 

Gerencial 10 0,21 

13 Relatório do Orgão Central do 
Controle Interno (Item 04) 

Avaliação predominantemente 
quantitativa dos dados apresentados 
nos outros volumes 

Contábil-
financeiro 

477 9,99 

   TOTAL 4775 100 

 

De maneira sintética, pode-se dizer que o processo de contas de governo apresentado 

pela SEFAZ-RJ denota que o predominante aspecto contábil financeiro é oriundo da própria 

modelagem do TCE-RJ na demanda pelo processo de contas. 

 Tal cenário se reflete na atuação da AGE na emissão do seu parecer, dado que este 

foca em metas de arrecadação, resultados orçamentários, DEA, disponibilidades financeiras, 

aderência aos índices, percentuais de fundos, dívida passiva, dívida ativa, Programa de 

Recuperação Fiscal e providências decorrentes das recomendações do TCE-RJ. Somente para 

ilustrar, a parte afeta a AGE (Relatório do órgão central de controle interno) das contas de 

governo de 2018, assim se detalha: 

Tópico Título Descrição do conteúdo 
Qtdade de 

páginas 
% 

1 ATUAÇÃO DA 
AUDITORIA GERAL 
DO ESTADO 
 NO EXERCÍCIO DE 
2016 

Recursos humanos da AGE e dados 
quantitativos dos processos avaliados, tempo de 
duração, e outros indicadores de fluxo.  8 1,7 

2 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
DO EXERCÍCIO DE 
2018 

Predominância de informações textuais e 
tabelas sobre o orçamento do exercício, com 
análises da AGE pontuais.  

142 30,35 

3 ANÁLISE DA 
CONFORMIDADE 
DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA 
AOS ÍNDICES LEGAIS 

Predominância de informações textuais e 
tabelas sobre a execução financeira do 
exercício, com análises da AGE pontuais, em 
especial sobre índices e parâmetros legais. 

69 14,7 

4 DÍVIDA PASSIVA Predominância de informações textuais e 
tabelas sobre a dívida passiva, com análises da 
AGE pontuais, em especial sobre parâmetros 
legais. 

26 5,5 

5 DÍVIDA ATIVA Predominância de informações textuais e 
tabelas sobre a dívida ativa, com análises da 
AGE pontuais, em especial sobre parâmetros 
legais. 

13 2,8 

6 PLANO DE 
RECUPERAÇÃO  
 

Descrição do Plano de Recuperação Fiscal, 
com a descrição de ações adotadas e análises  
 

22 4,7 
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FISCAL DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

pontuais.  

7 PROVIDÊNCIAS DOS 
ÓRGÃOS/ENTIDADES 
PARA 
ATENDIMENTO DAS 
DETERMINAÇÕES 
DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO 
NAS CONTAS DE 
2017 

Detalhamento das determinações, providências 
e poucas análises do atendimento  pela AGE. 

162 34,5 

8 OPINIÃO 
CONCLUSIVA DO 
CONTROLE 
INTERNO 

Resumo das situações e posicionamento 
conclusivo da AGE 

8 1,7 

9 ANEXO TIPIFICAÇÃO Cópia de relatório de auditoria relativo a 
tipificação, necessária pelo fim de mandato.  

19 4,05 

   469(*)  

(*)Páginas efetivas, retirado elementos pré textuais 

Como se vê, predomina na parte da AGE, objeto da presenta análise e proposição de 

modificação, as providências relativas às recomendações do TCE-RJ e a análise financeira e 

orçamentária, com a ausência de uma postura opinativa, com uma ênfase maior em tabelas e  

apresentação de dados, e pouco na sua análise.  

 

2.2-MODELO DA UNIÃO: 

Em relação ao Processo de Prestação de Contas do Presidente da República 

coordenado pela CGU e pelo Ministério da Economia, com informações oriundas dos 

diversos órgãos, tendo como referência o exercício de 20182, tem-se os seguintes capítulos:  

 

Cap. Nome Descrição do conteúdo 
Caráter da 
informação 

Qtdade 
de 

páginas 
% 

1 Política 
Econômico-
Financeira 

Informações sobre o desempenho da 
economia brasileira, que estabelece as 
condições para o desenvolvimento das 
atividades da Administração Pública. 

Gerencial 54 10,13 

2 Execução dos 
Orçamentos da 
União 

Demonstrativos e balanços de toda a 
ordem sobre a gestão federal 

Contábil-
financeiro 

153 28,71 

3 Atuação por 
Área Temática 

Dados predominantemente 
quantitativos de atingimento dos 

Gerencial 41 7,69 

                                                
2 https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-

de-contas-do-presidente-da-republica/arquivos/2018/pcpr-2018.pdf/view   

 



 

   
 
 
 
 

Controladoria Geral do Estado 
Auditoria Geral do Estado 

 

 
 

 

         Página 5 de 8 
 

resultados dos programas finalísticos 
4 Balanço Geral 

da União 
Elaborado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), órgão do Ministério 
da Economia, e contempla a execução 
e a análise dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, materializada nos 
demonstrativos e nos balanços 
orçamentário, financeiro, patrimonial e 
demonstração das 
variações patrimoniais, extraídos do 
Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi). 
Complementam os balanços as notas 
explicativas, que 
buscam evidenciar aspectos relevantes 
que afetam a elaboração e detalham o 
conteúdo das informações contábeis. 

Contábil-
financeiro 

184 34,52 

5 Recomendações 
do TCU 

Retrata as providências adotadas pelos 
órgãos e entidades no âmbito do Poder 
Executivo Federal, quanto às 
recomendações expedidas pelo 
Tribunal de Contas 
da União no parecer prévio emitido por 
ocasião da apreciação da Prestação de 
Contas  e que estão pendentes. 
 

Gerencial 41 7,69 

6 Relatório do 
Controle 
Interno 

Ações da Controladoria-Geral da 
União nas áreas de Prevenção e 
Combate à Corrupção, Auditorias e 
Fiscalizações, Ouvidoria e Correição 
no Poder Executivo Federal, além de 
análise da Coordenação-Geral de 
Auditoria de Políticas Econômicas da 
SFC sobre a execução dos Orçamentos 
da União e de limites da LRF. 

Gerencial 60 11,26 

    533 100 

 

Trata-se de um relatório mais enxuto que o modelo do Estado do Rio de Janeiro, dado que 

o da União tem cerca de 10% da quantidade de páginas do Estado, com demonstrativos mais 

consolidados e com uma parte gerencial envolvendo 36,77% das páginas, com destaque ao 

relatório do controle interno, que não tem um papel conferidor e certificador somente, 

trazendo a atuação na área finalística e de aprimoramento da governança.  

No que se refere a parte do Controle Interno do Poder Executivo Federal, tem-se a 

seguinte estrutura: 

Tópico Título Descrição do conteúdo 
Qtdade de 

páginas 
% 

6.1. ANÁLISE DA 
EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA DOS 

Análise gerencial da execução orçamentária 

6 10 
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PROGRAMAS DE 
GOVERNO 

6.2. ANÁLISE 
CONSOLIDADA DA 
EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

Análise gerencial da execução orçamentária e 
financeira 

8 13,3 

6.3. ANÁLISE DOS 
LIMITES DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE 
FISCAL (LRF) - RGF 

Análise dos índices e parâmetros definidos na 
LRF 

10 16,7 

6.4. AUDITORIA 
INTERNA 
GOVERNAMENTAL 
DO PODER 
EXECUTIVO 
FEDERAL 

Introdução, benefícios financeiros e não 
financeiros. Resumo das principais auditorias 
realizadas, resultados etc Ações de 
aprimoramento dos controles internos 
promovidos pela CGU. Resumo das operações 
especiais. Resumo das ações de trilhas de 
auditoria, Tomada de contas especial. 

20 33,3 

6.5. TRANSPARÊNCIA, 
COMBATE À 
CORRUPÇÃO E 
FORTALECIMENTO 
DO CONTROLE 
SOCIAL 

Resumo de ações de integridade, acesso a 
informação, governo aberto e transparência 

9 15 

6.6. SISTEMA DE 
OUVIDORIA DO 
PODER EXECUTIVO 
FEDERAL E SISTEMA 
ÚNICO E-OUV 

Resumo de ações de Ouvidoria 

5 8,3 

6.7. SISTEMA DE 
CORREIÇÃO DO 
PODER EXECUTIVO 
FEDERAL 

Resumo de ações de corregedoria 

2 3,3 

   60  

 

Como se vê, existe um equilíbrio entre as análises dos dados orçamentários e financeiros, 

que se dão com auxílio de gráficos  e de forma sintética, em relação ao conteúdo que se refere 

a atuação como órgão de controle interno, sendo fiel aos modelo controladoria, com as suas 

macrofunções, que se relacionam a macrosistemas. 

A comparação entre o modelo da AGE de 2018 com o modelo da União federal, 

considerando-se ainda que a Lei Estadual n° 7989/2018 estabelece para o Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro um modelo de controladoria, enseja a proposição de 

aprimoramentos na parte afeta a AGE (Relatório do órgão central de controle interno) , 

tornando-a mais enxuta, mais sintética nos dados e nas análises, e ainda, que contemple a 

visão da atuação do órgão de controle em um aspecto estratégico, em especial na questão das 

políticas públicas.  
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3- PROPOSIÇÃO DE APRIMORAMENTO ESTRUTURAL 

 

Face ao exposto, a proposição na presente Nota Técnica é de uma nova estrutura na parte 

afeta a AGE (Relatório do órgão central de controle interno), como se segue: 

Tópico Título Subitens Justificativa 
1 Gestão Orçamentária -Analise dos dados 

orçamentários 
-Analise dos principais 
programas a luz das 
auditorias realizadas pela 
CGE.  

Nesse ponto será feita uma análise da 
execução orçamentária, com uma visão 

também dos programas, suas metas, 
complementado pelas informações oriundas 

das auditorias realizadas pela CGE. 

2 
Atendimento de 
determinações do TCE-
RJ 

-Relação de 
recomendações 
atualizada, providências e 
opinião da CGE 

Relação das recomendações, com ênfase no 
posicionamento da CGE em relação a 

suficiência das ações adotadas. 

3 Gestão fiscal, financeira 
e patrimonial 

-Análise financeira e 
patrimonial 
-Análise de índices da 
LRF e demais normativos 
-Análise da dívida ativa e 
passiva 

Analise do atingimento de índices 
constitucionais e demais mandamentos 

legais, com ênfase nas análises e conclusões, 
de modo a oferecer um panorama dessa 

situação.  
Análise das principais variações 

patrimoniais. 
4 Plano de Recuperação 

fiscal 
-Histórico do RRF em 
2019 
-Ações de economia 
adotadas pelas Secretarias 
em 2019 
-Ações da CGE de 
redução de custeio 

Registrar o esforço despendido em 2019 
para a redução de custeio e para a adequação 
do estado a realidade de recuperação fiscal.  

5 Atuação da CGE na 
macrofunção  auditoria 
interna 

-Resumo dos trabalhos de 
auditoria 
-Situação atualizada das 
providências 
-Benefícios financeiros e 
não financeiros 
-Ações de aprimoramento 
dos controle internos 

Síntese da atuação avaliativa da CGE, 
relacionando aos dados apresentados, 

demonstrando a abrangência e a suficiência 
dos trabalhos realizados no ano.  

6 Atuação da CGE nas 
demais macrofunções  

-Atuação da macrofunção 
ouvidoria e transparência 
-Atuação da macrofunção 
corregedoria 
-Atuação da integridade 
 

Síntese da atuação da CGE nas outras 
macrofunções. 

7 Opinião conclusiva do 
controle interno 

Conclusão formal e 
segregada sobre as contas 
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4. ENCAMINHAMENTO 

Encaminha-se a presente: 

a) para ciência da Auditora-Geral do Estado. 

b) propomos encaminhar como resposta ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019. 

 

 


