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TEMÁTICA ABORDADA

www.aeerj.org.br

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

https://www.ethos.org.br/conteudo/projetos/integridade/pacto-empresarial-pela-integridade-e-contra-a-corrupcao/


TEMÁTICA ABORDADA

Credibilidade
Controle efetivo 

(interno e externo)

www.aeerj.org.br

Previsibilidade 

TRANSPARÊNCIA



RECOMENDAÇÕES OCDE

www.aeerj.org.br

Três diretrizes principais, sendo elas:

(i) um SISTEMA de integridade coerente e abrangente 
(ii) uma CULTURA de integridade pública e 
(iii) uma real PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segundo o documento “um governo 
transparente e aberto permite a participação significativa de todas as partes 
interessadas no desenvolvimento e implementação de políticas públicas”.

O CONTRATO PÚBLICO, nas palavras da OCDE, é “uma fonte de prosperidade
econômica e social” e “representa 13% do PIB nos países da OCDE e 1/3 das 
despesas gerais do governo, mas continua sendo bastante burocrático, 
ineficiente e altamente vulnerável”1.

Cartilha Integridade Pública

https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf


EXEMPLOS PRÁTICOS – RESTOS A PAGAR

Portal transparência Município

Portal transparência Estado

Regime Recuperação Fiscal Estado

www.aeerj.org.br

https://www.rio.rj.gov.br/web/transparencia

http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/capaTransparencia

http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-
renderer.jspx?_afrLoop=27738929877601036&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC200135&_adf.
ctrl-state=17a58dqyjy_40

O acesso não é simples e nem amigável, bem como constam muitas informações sintéticas e poucas
analíticas. Não é possível se extrais uma listagem analítica dos créditos inscritos em Restos a Pagar e
nem saber qual a ordem de pagamento.

https://www.rio.rj.gov.br/web/transparencia
http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/capaTransparencia
http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=27738929877601036&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC200135&_adf.ctrl-state=17a58dqyjy_40
http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=27738929877601036&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC200135&_adf.ctrl-state=17a58dqyjy_40


AEERJ EM AÇÃO

www.aeerj.org.br

Processo: 0434198-34.2016.8.19.0001 – AEERJ Transparência dos RPs do Estado

Pedido da Inicial
Sentença

Cota MP



CONSEQUÊNCIAS DA OPACIDADE

www.aeerj.org.br

Disclaimer: Nem a AEERJ e nem o apresentador fazem juízo de valor sobre o conteúdo dos processos, sua procedência ou pertinência, apenas reproduz-se uma notícia e um fato público e notório com fins de

reforço argumentativo. Presume-se a inocência de todos até o trânsito em julgado de decisão penal condenatória, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-

publicos-na-saude.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-09/pgr-denuncia-witzel-e-mais-11-por-organizacao-criminosa

https://extra.globo.com/noticias/pagamentos-do-qg-da-propina-possuiam-carimbo-do-gabinete-de-marcelo-crivella-24637535.html

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/15/restos-a-pagar-foram-usados-para-recebimento-de-

propina-no-governo-witzel.htm

https://exame.com/brasil/qg-da-propina-arrecadou-r-53-milhoes-durante-mandato-de-crivella/

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-publicos-na-saude.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-09/pgr-denuncia-witzel-e-mais-11-por-organizacao-criminosa
https://extra.globo.com/noticias/pagamentos-do-qg-da-propina-possuiam-carimbo-do-gabinete-de-marcelo-crivella-24637535.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/15/restos-a-pagar-foram-usados-para-recebimento-de-propina-no-governo-witzel.htm
https://exame.com/brasil/qg-da-propina-arrecadou-r-53-milhoes-durante-mandato-de-crivella/


PESQUISA
CLIMA ORGANIZACIONAL 

FLEXIBILIDADE MORAL

www.aeerj.org.br

META: 98% de comportamento conforme 
Monitorar, identificar e expurgar os desvios

2%

69%

29%

SUSCETÍVEIS AO MEIO

Média Baixa

https://portaldecompliance.com.br/assets/pdf/Ebook-Perfil-Etico.pdf

Alta

https://portaldecompliance.com.br/assets/pdf/Ebook-Perfil-Etico.pdf


SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO: AUMENTAR A PREVENÇÃO PARA DIMINUIR A PUNIÇÃO!

INSTITUIÇÕES

ASSOCIAÇÕES POPULAÇÃO EM GERAL

EMPRESAS

VISÃO

www.aeerj.org.br

COMO: MECANISMOS DE PROTEÇÃO AOS EMPRESÁRIOS SÉRIOS E COMPETENTES

NÃO PODEMOS, POR INÉRCIA, ESTAR GESTANDO HOJE OS ESCÂNDALOS DE AMANHÃ (CAPTURA DO CAPITAL PRIVADO PELO PODER PÚBLICO)

EMPRESÁRIO PRAGMÁTICO: RISCO PUNIÇÃO X FALÊNCIA CERTA



PROBLEMA ANTIGO

www.aeerj.org.br

1993

GASPAR, Malu. A Organização: A
Odebrecht e o esquema de corrupção
que chocou o mundo. 1ª edição. São
Paulo, Companhia das letras, 2020.

Art.5º Ordem 
Cronológica

Disclaimer: Nem a AEERJ e nem o apresentador

fazem juízo de valor sobre o conteúdo do livro,

sua procedência ou pertinência, apenas

reproduz-se um trecho e um fato público e

notório com fins de reforço argumentativo.

Presume-se a inocência de todos até o trânsito

em julgado de decisão penal condenatória, nos

termos do ordenamento jurídico pátrio.



COMPARATIVO

www.aeerj.org.br

Vacina COVID Restos a Pagar

Surgiu 2020 1964 ( art. 36 da Lei 4.320/64)

Transparência em tempo real SIM
(SITE PREFEITURA)

NÃO, mas deveria
(Deveria art. 48 LRF)

ORDEM CRONOLÓGICA SIM NÃO, mas deveria
(art. 37 da lei 4320/64 e 5º lei 8666/93)

Previsibilidade e credibilidade SIM 
(Divulgação das datas de 

vacinação dos grupos)

NÃO

Grupos prioritários SIM (é publicado) SIM (serviços essenciais e urgentes – previamente 
publicado)

Pode ser postergado por falta SIM, mantida a ordem SIM, mas deveria ser mantida a ordem

Sociedade Fiscaliza SIM NÃO

Resultado: Paz social, confiança dos
administrados, baixo risco de
integridade

Caos social, perda de confiança dos
administrados seleção adversa, aumento custo de
transação da Adm., risco de integridade elevado

https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4


AÇÕES

- Mandado de segurança TJ/RJ - Transparência 
RP´s Estado - 2016
Processo: 0434198-34.2016.8.19.0001

www.aeerj.org.br

- Representação TCM-RJ Reajustes
Processo: 040/002.224/2016

- Mandado de segurança    Restos a pagar e 
Respeito a Ordem Cronológica
Processo: 0058337-42.2021.8.19.0001

- Representação TCM - Restos a Pagar e 
Transparência (respeito à ordem cronológica)

+ CURSOS, PALESTRAS, ARTIGOS E
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

ASSOCIADAS

2021

Portal da Transparência
Inovação e tecnologia em prol da
transparência e integridade nas
contratações públicas

https://etcm.tcm.rj.gov.br/processo/Ficha?Ctid=1868995

https://www.pavimentarioap4.com.br/
https://etcm.tcm.rj.gov.br/processo/Ficha?Ctid=1868995


ARTIGOS

www.aeerj.org.br



AVANÇOS

www.aeerj.org.br

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON
editou a Resolução nº 08/2014, que aprova as diretrizes de controle
externo nº 3.206/14 e trata, especificamente, sobre a regra contida no
art. 5º da Lei de Licitações

TCE-RJ Nº 100.268-2/16
III – pelo PARCIAL PROVIMENTO da representação, determinando-se à SGE
a INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO visando à análise da observância da
ordem cronológica de pagamento, prevista no art. 5º da Lei nº 8.666/93,
em relação a todos os contratos administrativos, celebrados pelo Estado
do Rio, geridos por quaisquer pastas estaduais, nos exercícios de 2015 e
2016, valendo-se da ferramenta que considerar mais adequada para
tanto.

DECRETO RIO Nº 48349 DE 1º DE JANEIRO DE 2021 Dispõe sobre a
criação do Programa Carioca de Integridade Pública e Transparência -
Rio Integridade, e dá outras providências
https://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/63040Dec%2048349_2021.pdf

Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 – Nova Lei de Licitações

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio
eletrônico oficial destinado à:
I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;
II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

https://pncp.gov.br/

Decreto nº 10.756/2021 instituiu o Sistema de Integridade Pública do
Poder Executivo Federal (Sipef)

Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que previu em relação às empresas
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, em todos os
âmbitos federativos, normas relacionadas à governança corporativa,
transparência e compliance.

https://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/63040Dec 48349_2021.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://pncp.gov.br/


AVANÇOS

www.aeerj.org.br

TCM-RJ, Processo nº 040/005674/2010, Voto-Vista nº 165/2017, Plenário, Rel. para
Acórdão Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, Julgado em 06/07/2017

Em face de todo o exposto e já superada a fase de conhecimento, tendo em vista os
diversos pronunciamentos desta Corte sobre o mérito da representação, VOTO para que
sejam adotadas as seguintes medidas: 2. determinar à Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a esta Corte que, no prazo de 90
(noventa dias) contados do da regulamentação aludida no item anterior,
implementem as regras dentro de suas esferas administrativas, além de que devem
implementar sistema informatizado que possibilite a divulgação em tempo real, na
rede mundial de computadores, das diversas ordens cronológicas e das respectivas
listas de credores, com ampla acessibilidade a qualquer cidadão, em atenção ao
prescrito na Lei 12.527/11 (Lei da Transparência)

DECRETO RIO Nº 46379 DE 16 DE AGOSTO DE 2019 Estabelece normas
gerais sobre a ordem cronológica de pagamento segundo a
exigibilidade dos créditos no âmbito da Administração Pública
Municipal, e dá outras providências.

https://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf

https://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto 46379_2019.pdf


CASE ASSOCIADA

www.aeerj.org.br



CERTIFICADOS

www.aeerj.org.br

Importante destacar que a empresa possui certificação ISO 9001, PBQP-H Nível A e,

ainda, além de possuir desde 2016 um programa de integridade que é referência entre

as empresas de construção do Rio de Janeiro, é, há dois anos, signatária do Pacto pela

Integridade e Contra a Corrupção do Instituto ETHOS, da qual também é associada.



INOVAÇÃO

www.aeerj.org.br

Empresa DUAS 
vezes vencedora 
do Prêmio 
INOVAINFRA

2021
2020



INOVAÇÃO

www.aeerj.org.br

SOCIEDADE ORGÃOS DE CONTROLE INTERNO E 
EXTERNO

MERCADO GESTOR PUBLICO

Um novo padrão de transparência e de
comunicação com as partes interessadas nas contratações públicas



SITE PAVIMENTARIO

www.aeerj.org.br

WWW.PAVIMENTARIOAP4.COM.BR

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PROL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Portal de Transparência dos Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na 

Área da AP4

http://www.pavimentarioap4.com.br/
http://www.pavimentarioap4.com.br/


AOS CONVIDADOS

www.aeerj.org.br

Quais medidas concretas as associações, institutos e demais representantes da
sociedade civil organizada podem adotar para tracionar a locomotiva
governamental para um trilho de transparência, previsibilidade e credibilidade?

Quais as áreas mais sensíveis à falta de transparência nos governos e qual a
sugestão de como melhorá-las?

Gostaria, agora, que falassem um pouco de suas instituições, da visão de vocês
e suas entidades sobre a transparência pública, bem como quais ações estão
desenvolvendo nesta temática.

QUESTIONAMENTOS:


