
 
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL 
 
 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

Em 2002 os Conselheiros desta Corte de Contas julgaram imperativa a 
implementação do planejamento estratégico, baseando-se no diagnóstico elaborado pela 
Fundação Instituto da Administração da Universidade de São Paulo (FIA/USP), contratada 
pelo Governo Federal, com apoio do Instituto Ruy Barbosa e da ATRICON. O levantamento 
da FIA/USP levou em conta o que eles chamaram de percepção do corpo técnico em relação 
ao seu próprio Tribunal e do Corpo de Conselheiros em relação também ao seu próprio 
Tribunal e aos Tribunais de Contas em geral, além da obtenção de informações objetivas 
(recursos humanos, financeiros e tecnológicos) de todos os TC’s. 

O desafio que se coloca para o TCE/SC, como em outras instituições de controle de 
contas, é o estabelecimento do processo formal de planejamento como solução alternativa 
aos planos que sejam temporários e circunscritos às idéias e aos períodos de mandatos de 
presidentes, com o delineamento da estratégia (caminho a ser seguido pela Instituição) e dos 
objetivos (o que se pretende alcançar) através da opinião e do comprometimento do maior 
número possível de agentes. Por isso, o P.E. buscou a discussão do processo em todas as 
esferas da organização visando obter informações mais acuradas e precisas, bem como o 
comprometimento do corpo de servidores, vitais ao sucesso de qualquer administração.  

Desde 2003 há reuniões periódicas de acompanhamento e avaliação do Programa 
no qual se procura criar um fluxo de informações vertical e horizontal sobre o processo, para 
que todos tenham uma visão global, com um amplo esforço de sensibilização através da 
intranet e exposições para grupos nas Diretorias e que englobam toda a organização. 

Em 2004, com a sinalização do final da negociação do contrato de empréstimo do 
Programa de Modernização do Controle Externo - PROMOEX, o Tribunal de Contas 
empreendeu esforços para que houvesse a complementação metodológica do processo de 
planejamento estratégico por meio da inserção de variáveis mais objetivas de mensuração, 
adequadas à nomenclatura do ente financiador externo do PROMOEX, o BID. 

Entretanto, os esforços de minudenciamento de variáveis e de medidas existentes 
em 2005, inseridos no redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle 
Externo, avançaram timidamente. Se por um lado os empecilhos existentes no Programa de 
Modernização constituíram-se num fator externo prejudicial, com reflexos até no nível de 
motivação dos participantes do planejamento estratégico, internamente, houve dificuldades de 
mobilizar representantes das unidades organizacionais para o acompanhamento e os devidos 
aprimoramentos sugeridos em 2004, além de dificuldades na própria definição das metas de 
2005. Isso porque outras atividades tornaram-se preponderantes na agenda do órgão (entre 
elas demandas salariais, conclusão do e-sfinge, alternância na presidência, celebração do 
cinqüentenário do Tribunal), dificultando a realização das reuniões previstas. 

Contudo, registrou-se maior envolvimento nos últimos dois meses, fato auxiliado pela 
Pesquisa interna (cujos resultados foram divulgados em 27 de outubro) que buscou identificar 
as opiniões dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, quanto a 
diversos aspectos pertinentes às atividades finalísticas e administrativas. Este instrumento 
permitiu, como abordado pelo Presidente do Tribunal de Contas Gilson dos Santos, o 
delineamento de parâmetros para planejamento e aperfeiçoamento do Tribunal. Uma de suas 
conclusões, discutidas em reuniões com representantes das unidades organizacionais, está 
no redesenho dos processos na Corte de Contas. Para tal ação, que atua em consonância 
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com o objetivo de modernização do Tribunal, faz-se necessário o mapeamento dos processos 
considerados críticos para o bom desempenho do TCE. 

 
 
4.2. Programa de Modernização do Controle Externo – PROMOEX 

 
O ano de 2005 foi marcado por muitas atividades relacionadas ao PROMOEX, 

embora ainda não tenha ocorrido efetivamente o início da execução formal do Programa. 
O contrato de Empréstimo entre o Governo Federal e o Banco interamericano de 

Desenvolvimento (BID), visando a liberação de recursos para o Programa foi celebrado em 
setembro, após longo processo de negociação. Todos os TC’s possuem Projetos 
especificando a aplicação dos recursos para o período de três anos, primeira fase do 
Programa, assim como comprovaram a previsão de recursos para alocação no Programa e a 
criação de Unidades de Execução Local para coordenar sua implantação em cada Tribunal. 
Além disso, já foram analisadas pelo Banco as demonstrações de gastos antecipados, ou 
seja, recursos próprios já alocados pelos TC’s em ações previstas nos Projetos, significando 
que a execução do Programa já está em curso e o BID está aceitando e acompanhando esse 
processo. 

No caso específico de Santa Catarina, foram apresentadas despesas no montante 
de R$ 668.003,57 (seiscentos e sessenta e oito mil, três reais e cinqüenta e sete centavos) e 
validado o montante de R$ 494.564,55 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), com a possibilidade de, comprovando 
adequadamente as despesas em nova remessa de informações que ocorrerá no início de 
fevereiro, seja revista a análise do BID e aceita a totalidade dos dispêndios. 

O TCE-SC, além de partícipe privilegiado desse processo, através da representação 
que possui no Grupo Deliberativo (Presidente do IRB Conselheiro Salomão Ribas) e no Grupo 
Técnico (servidor Cláudio Cherem de Abreu), instâncias formais da estrutura organizacional 
do Programa, conforme definido no Regulamento 
Operacional, tem colaborado materialmente com o 
sucesso do Programa, desenvolvendo e mantendo 
site do PROMOEX 
(http://promoex.tce.sc.gov.br).  

O principal impasse de 2005 foi a 
celebração de convênio entre os TC’s e o Governo 
Federal, estando agendada para março de 2006. 

Para o próximo ano almeja-se, assim, o 
início efetivo e pleno da execução do programa, 
contando-se com recursos liberados pelo Governo 
Federal. Nesta perspectiva, a consolidação da 
unidade de Execução Local (UEL), com servidores dedicados exclusivamente às atividades 
do PROMOEX, será imprescindível, assim como o treinamento imediato de setores da 
Diretoria de Administração em procedimentos licitatórios com regras internacionais e 
prestações de contas de recursos com financiamento externo. 

 
 
 
4.3. Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípios de Santa Catarina 

 
A Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais (DPE) elaborou a versão 2005 da 

coletânea de informações denominada “Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípios de 
Santa Catarina” (disponível no site www.tce.sc.gov.br). São cerca de 2,3 mil informações 
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sobre cada um dos 293 municípios catarinenses, 
totalizando em média, 650 mil dados estatísticos, que 
alcançariam, aproximadamente, 15 mil páginas de 
publicação impressa. Este trabalho, além de ser uma 
base de informações sobre finanças públicas 
municipais, serve como instrumento de transparência 
da gestão fiscal, através da ampla divulgação dessas 
informações, contribuindo com o disposto no artigo 
48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sobre as finanças públicas, trabalhou-se a 
base de dados do TCE/SC, gerando uma série de 
informações a respeito do comportamento dos 

componentes da receita e despesa orçamentárias dos municípios. Assim, os cidadãos podem 
ter acesso ao desempenho da sua cidade quanto à arrecadação de impostos (IPTU, ISS e 
IRRF); transferências correntes do Estado e da União; receita própria; investimentos; 
resultado da execução orçamentária e situação patrimonial; e dívidas ativa, consolidada e 
flutuante. Também estão disponíveis as demonstrações das vinculações constitucionais: 
despesas com pessoal, educação e saúde.  

Os munícipes têm acesso às estatísticas sociais sobre o número de habitantes; 
abastecimento de água; coleta de lixo; tratamento de esgoto; taxa de alfabetização; evasão 
escolar; expectativa de vida; PIB Municipal e IDH Municipal (originários dos índices de renda, 
de educação e de longevidade). Cabe ainda ressaltar que, além do esforço de consolidação, 
a DPE elaborou uma série de classificações e de comparações da performance dos 
municípios com relação a indicadores financeiros e sociais.  
 
 
4.4. 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. 

Além destes instrumentos de divulgação O TCE/SC manteve no ano de 2005 o 
Programa “TCE CIDADÃO” transmitido pela Rede SC de Televisão. Este programa foi 
transmitido para todo o Estado pelas três emissoras da rede (Florianópolis, Joinville e 
Chapecó) aos sábados pela parte da manhã, tendo 15 minutos de duração. O objetivo deste 
programa foi mostrar ao cidadão o papel do Tribunal de Contas do Estado através de uma 
linguagem de fácil compreensão, dando ênfase à transparência do controle da gestão pública.  

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

2005 cabe registrar: 
 
• 444 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 305 matérias publicadas sobre o 

TCE até o dia 20.12.2005; 
• 280 matérias distribuídas à imprensa, com 75% de aproveitamento. Destas 280 matérias 

produzidas pela ACOM, 74 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
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• 526 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas - 
distribuídos pela ACOM, 255 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 

• 1.580 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 
mencionaram o TCE/SC. Dentre elas, 120 foram ilustradas por fotografias e 213 foram veiculadas 
nas TVs e Rádio CBN - Diário; 

• 13.594 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno pela 
INTRANET. Foram 5.152 de jornais de circulação nacional e 8.442 de circulação estadual e do 
interior; 

• 814 matérias para Comunicação Interna (INTRANET, NOTAS DE CLIPPING E SOM AMBIENTE);  
• 94 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 204 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
• 188 respostas a e-mails encaminhados ao “Fale com o TCE”, na Sala de Imprensa, do site e/ou ao 

e-mail da ACOM; 
• 34 programas (até setembro de 2005) produzidos para o TCE CIDADÃO, que foi ao ar todos os 

sábados às 11:40 horas, pela Rede SC de Televisão que transmite a programação do SBT em 
Santa Catarina e pode ser sintonizada nos canais: 04 da TV aberta, 07, da NET e 14, da TVA; 

• 214 registros na Retrospectiva/04. 
 

 
 
4.5. 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 
ano de 2005. 

 
TABELA 21 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência 
Controladoria Geral 

da União 
Auditoria de projetos do BID 01/02/2005 18/07/2008 

Faculdade Estácio 
de Sá 

Alterar o percentual de descontos das mensalidades à servidores do 
TCE/SC 

09/02/2005 02/10/2006 

Assembléia 
Legislativa do 

Estado - ALESC 

Ratificar o ajustamento original em todas as demais cláusulas e 
condições.  

01/01/2005 31/12/2005 

Tribunal de Contas 
do Amazonas 

Cessão ACP e e sistema de cadastramento 12/05/2005 31/12/2007 

Federação 
Catarinense de 

Municípios - 
FECAM 

Instalação de um Forum Permanente de debates de temas 
relacionados à gestão pública municipal, mediante a realização de 
eventos, tais como Simpósios, Seminários, Capacitações e Reuniões 
Técnicas. 

15/09/2005 31/12/2006 

Junta Comercial do 
Estado - JUCESC 

Interligação dos sistemas informatizados e firmou Protocolo de 
Intenções com o Senado Federal objetivando a cooperação técnico-
científica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e 
experiências  mediante a implementação de ações, programas, 
projetos e atividades complementares de interesse comum entre o 
Senado/ILB e o TCE/SC. 

06/09/2005 05/09/2010 

Instituto Ruy 
Barbosa 

Cooperação entre os partícipes para manutenção operacional da sede 
temporária do IRB Junto Ao TCE/SC. 

17/10/2005 Indeterminado
. 

  Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 
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4.6. Cinqüentenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
 

Em comemoração aos 50 anos do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, no exercício de 2005 foi criada uma Comissão, presidida pelo 
conselheiro José Carlos Pacheco, que desenvolveu uma série de iniciativas 
alusivas à data. A programação se estenderá até o exercício do ano seguinte 
(2006), já que o órgão foi criado no dia 04 de novembro de 1955 e suas 
instalações inauguradas no dia 06 de fevereiro de 1956. 

Entre os eventos que foram realizados em 2005 envolvendo Tribunal, 
servidores ativos e inativos e sociedade, destacam-se: o I Concurso de 

Monografia do TCE, intitulado “Tribunal de Contas de Santa Catarina: Contas Públicas – 
Transparência, Controle Social e Cidadania”; a produção de um vídeo institucional sobre os 
50 anos; e sessões solenes na Assembléia Legislativa do Estado e na Câmara Municipal de 
Florianópolis prestando homenagens a esta Casa. 

Para o próximo ano está programada a realização do “Seminário Internacional: 
Corrupção e Sociedade – O pensar, o querer, o fazer”. O evento, que vai ocorrer entre os dias 
27 e 29 de março, no Centrosul, em Florianópolis, será promovido em parceria com o Instituto 
Ruy Barbosa. Na ocasião, será lançado o livro “Tribunal de Contas de Santa Catarina: 50 
anos de história”.  

Também está prevista para o exercício de 2006 a confecção e publicação de livro 
contendo as monografias vencedoras do Concurso do Tribunal. 

 

 
2005 

 
• I Concurso de Monografia do 

TCE/SC. 
• Sessão Especial da Câmara 

Municipal de Florianópolis. 
• Sessão Solene na Assembléia 

Legislati-va do Estado de Santa 
Catarina. 

• Produção de Vídeo Institucional. 
• Exposição de documentos, objetos e 

fotos, relacionados à história do 
TCE. 

• Entrega da Medalha do Mérito 
Funcio-nal aos servidores 
aposentados. 

• Confraternização oferecida pela 
ASTC aos servidores. 

 
2006 

 
• Publicação do livro “Tribunal de 

Contas de Santa Catarina: 50 anos 
de história”. 

• Seminário Internacional, a ser 
realizado em conjunto com o IRB. 

• Impressão e Lançamento de livro 
contendo as monografias vencedoras 
do Concurso. 

• Pintura a óleo das fotos dos ex-
presidentes do TCE e da foto da 
primeira reunião do Tribunal de 
Contas. 

• Confecção de brindes alusivos ao 
cinqüentenário. 

 
 
 
 

 
 
 

 Fonte: Assessoria Militar 

Atividades em destaque na comemoração do Cinqüentenário do Tribunal


