
 

 
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
4.1. Programa de Modernização do Controle Externo –  PROMOEX 

 
A I Reunião do Comitê Técnico do PROMOEX, realizada no Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília (DF), no dia 24 de janeiro do corrente ano 
é o destaque do Programa no primeiro trimestre de 2006. Entre os pontos abordados estão 
as informações gerais sobre o andamento do Programa, a definição de procedimentos para 
atuação do Comitê Técnico (regularidade das reuniões, funcionamento, elaboração de 
pautas), e a programação de ações para 2006 referente ao Componente Nacional 
(estratégia para o início da especificação da rede nacional, seleção de temas prioritários 
para realização dos fóruns durante o ano). 

Outro ponto importante discutido foram as providências necessárias para que os 
Tribunais de Contas e a  Direção Nacional do PROMOEX junto ao Ministério do 
Planejamento (DNP/UCP/MP) possam estar preparados para a assinatura dos convênios, 
logo após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício. 

A tabela abaixo apresenta as atividades do PROMOEX para o ano de 2006. 
 

TABELA 20 - ATIVIDADES DO PROMOEX PARA O ANO DE 200 6 

Tema/Grupo Atividade Previsão Observações 
1 - Tecnologia para 

formação da Rede 
02 (duas) Reuniões 

Técnicas e 
01 (um) Fórum 

 A partir da data da 
assinatura dos con-
vênios 

Poderão ser iniciados os 
contatos com grupo dos TC’s 
que já realizou diagnóstico 
preliminar  

 
2 - Compartilhamen-

to dos Controles In-
formatizados para LRF 

02 (duas) Reuniões 
Técnicas e  

01 (um) Fórum 

A partir da data da 
assinatura dos com-
vênios 

 

3 - Convergência 
conceitual da LRF 
(incluindo a definição 
da receita corrente 
líquida, dívida 
consolidada líquida e 
restos a pagar) 

 02 (duas) Reuniões 
Técnicas e  
01 (um) Fórum  

A partir da data da 
assinatura dos com-
vênios 

O 1º Fórum deverá iniciar 
com a definição dos pontos 
de controle da LRF  

 
 
 
4.2. Divulgação Institucional 
 

O TCE/SC tem procurado mostrar a sociedade a importância do controle externo, 
bem como a divulgação de sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas 
principais ações de fiscalização. Neste sentido, destaca-se o papel da Assessoria de 
Comunicação (ACOM) através do envio de realeses para Imprensa, produção de matérias 
para Internet e Intranet e da elaboração de livros, manuais e revista (Revista do TCE), entre 
outros; e do próprio Relatório de Atividades, com periodicidade trimestral e anual 
encaminhados à Assembléia Legislativa (art. 59, §4° da Constituição Estadual) e 
disponibilizados na Intranet e na Internet. 

 
No tocante as atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação no ano de 

2005 cabe registrar: 
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• 102 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 58 matérias publicadas 

sobre o TCE; 
• 50 matérias distribuídas à imprensa, com 68% de aproveitamento. Destas 50 matérias 

produzidas pela ACOM, 3 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
• 67 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas 

- distribuídos pela ACOM, 36 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
• 309 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas, 14 foram ilustradas por fotografias e 37 foram veiculadas 
nas TVs e Rádio CBN - Diário; 

• 3.392 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno 
pela INTRANET. Foram 1.070 de jornais de circulação nacional e 2.322 de circulação estadual e 
do interior; 

• 108 matérias para Comunicação Interna (INTRANET, NOTAS DE CLIPPING E SOM 
AMBIENTE);  

• 9 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 28 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
• 49 respostas a e-mails encaminhados ao “Fale com o TCE”, na Sala de Imprensa, do site 

e/ou ao e-mail da ACOM; 
• 26 registros na Retrospectiva/04. 
 
 
 
4.3. Convênios e Acordos de Cooperação 

 
O Tribunal de Contas Santa Catarina tem intensificado a cooperação e a troca de 

informações com órgãos e entidades cujas atividades estejam envolvidas com o controle de 
despesas públicas objetivando o aprimoramento de técnicas e procedimentos no 
desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização.  

A tabela a seguir apresenta os convênios e Acordos de Cooperação assinados no 
primeiro trimestre de 2006. 

 
TABELA 21 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência  
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - CESUSC Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Universidade do Sul de Santa Catarina -UNISUL Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Centro de Ensino Superior - ÚNICA Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Faculdade Energia de Administração e Negócios - ENERGIA Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Universidade  do Vale do Itajaí - UNIVALI Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 
Fundação Anita Garibaldi - FAAG Concessão de Bolsa de Estágio 01/03/2006 01/03/2008 

      Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 
 


