
 

 

 

Saiba mais 2: Principais alterações 

Unidades Observação 

Extinção da Diretoria de 
Planejamento e Projetos Especiais 
(DPE) 

- As atividades de planejamento e de controle de convênios 
serão executadas, respectivamente, pela Assessoria de 
Planejamento e Assessoria de Relações Institucionais, 
vinculadas ao Gabinete da Presidência. 
- As atividades relativas à programação e ao 
acompanhamento da execução do Orçamento serão 
realizadas pela Diretoria de Administração e Finanças 
(DAF). 

Criação da Diretoria de Empresas 
e Entidades Congêneres (DEC) 

- Será responsável pela fiscalização de empresas públicas, 
sociedades de economia mista, e demais entidades da 
Administração Pública Estadual e Municipal criadas para a 
prestação de serviços públicos, bem como associações 
sujeitas à jurisdição do TCE/SC, atividade até então 
desempenhada pela Coordenadoria de Controle das 
Estatais da DCE. 
- Será subordinada à Diretoria-Geral de Controle Externo. 

Criação da Diretoria de Contas de 
Gestão (DGE) 

- Será responsável pelo controle de atos de gestão dos 
demais administradores do Estado e dos municípios — 
analisados em decorrência de inspeções ou auditorias, de 
denúncias e representações —, exceto aqueles inerentes às 
matérias específicas das demais unidades. 
- Também será responsável pelo controle dos recursos 
antecipados. 
- Será subordinada à Diretoria-Geral de Controle Externo. 

Extinção da Diretoria de Controle 
da Administração Estadual (DCE) 

- As atividades serão desempenhadas pela DGE e DEC. 

Extinção da Diretoria de Controle 
dos Municípios (DMU) 

- As atribuições relativas às contas de governo dos 
municípios — emissão de pareceres prévios — serão 
desempenhadas pela Diretoria de Contas do Governo 
(DGO), responsável, também, pela análise do balanço geral 
do Estado. 
- As demais atividades serão desempenhadas pela DGE e 
DEC. 

Diretoria de Recursos e Reexame 
(DRR) passa a ser denominada 
Diretoria de Recursos e Revisões 
(DRR) 

- A alteração está em consonância com a Lei Orgânica.  
- Passa a ser subordinada à Diretoria-Geral de Controle 
Externo. 

Criação da Diretoria de 
Informações Estratégicas (DIE) 

- Assumirá as competências do Núcleo de Informações 
Estratégicas (NIE). 
- Será responsável pela gestão dos sistemas de controle 
externo, pela fiscalização da contratação, uso e gestão de 
recursos de tecnologia da informação e pelo apoio às 



 

 

 

demais diretorias técnicas no planejamento e na execução 
de fiscalizações que demandem conhecimentos na área de 
sistemas e de tecnologia da informação. 
- Também fará a prospecção e condução de iniciativas 
inovadoras na área de tecnologia da informação, 
especialmente no que concerne ao relacionamento com 
entidades de ensino e pesquisa. 
- Será subordinada à Diretoria-Geral de Controle Externo. 

Extinção da Consultoria-Geral 
(COG) 

- As atividades relativas à resposta a consultas serão 
absorvidas pelas diretorias técnicas, e a assuntos jurídicos, 
pela Assessoria Jurídica (AJUR), unidade criada e vinculada 
à Presidência; a Coordenadoria de Jurisprudência passa a 
compor a estrutura da Secretaria-Geral. 

Extinção da Coordenadoria de 
Relações Parlamentares e 
Administrativas 

- As atribuições — coordenação da interação com órgãos e 
entidades públicos federais, estaduais e municipais, 
tribunais de contas e outros órgãos de controle, entidades 
de classe, entidades associativas e congêneres — serão 
absorvidas pela Assessoria de Relações Institucionais 
(ASRI). 

Criação da Assessoria de 
Governança Estratégica de 
Tecnologia da Informação 
(AGET) 

- Responsável pela coordenação das atividades da área de 
tecnologia da informação, voltada à busca de inovações 
estratégicas. 
- Será vinculada ao Gabinete da Presidência. 

Alteração da denominação da 
Auditoria Interna para 
Controladoria 

- Continua com as mesmas atribuições da Auditoria Interna. 

Alteração da denominação da 
Diretoria-Geral de Planejamento e 
Administração para Diretoria 
Geral de Administração (DGAD) 

- Providência adotada diante da transferência das atividades 
de planejamento para o Gabinete da Presidência. 

Alteração da denominação da 
Diretoria de Informática para 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) 

- Continua com as mesmas atribuições. 
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