
 

  CONCLUSÃO 
 
 

O Tribunal de Contas no exercício de 2005 aprimorou as ações de controle externo 
visando a melhora do emprego de recursos públicos por parte dos jurisdicionados. 

Neste Relatório estão demonstradas e quantificadas as atividades deste órgão – 
477 auditorias efetuadas, 6.815 processos julgados e 80 decisões sobre denúncias, para um 
universo de 1.728 unidades,  além de débitos e multas encaminhados para cobrança no 
valor de R$ 5.200.986,00 (cinco milhões, duzentos mil e novecentos e oitenta e seis reais) - 
evidenciando a face sancionadora e corretiva do Controle Externo.   

Também estão apresentadas as atividades relacionadas às funções consultiva e 
orientadora deste órgão de controle. Neste aspecto, constam 187 consultas apreciadas e 
3.012 dirigentes, vereadores e técnicos municipais participando do VIII Ciclo de Estudos e 
debates da Administração Municipal.  

Por outro lado, na perspectiva da mudança dos paradigmas de controle e da 
necessária adaptação das instituições encarregadas do seu exercício, às demandas da 
sociedade, estão consolidadas iniciativas. 

O Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas, iniciado em 2003, constitui-se 
ferramenta indispensável para a condução deste processo de modernização. A aproximação 
com a sociedade e instituições relacionadas ao exercício do controle, emanada do 
planejamento estratégico, é uma diretriz perseguida por meio de ações como o programa 
semanal do Tribunal de Contas em rede de TV aberta; a publicação e distribuição da Versão 
Simplificada das Contas do Governo do Estado; a celebração de convênios de cooperação; 
e a realização de parcerias em atividades específicas com Organizações não 
Governamentais, Ministério Público e Tribunais de Contas de outros Estados. O redesenho 
de técnicas e procedimentos de fiscalização, outro aspecto crucial para o processo de 
modernização, teve como ações o desenvolvimento de novo sistema informatizado de 
fiscalização (e-SFINGE). Este programa é voltado à integração das bases de dados e à 
exposição transparente das informações recebidas ao conhecimento e controle da 
sociedade, bem como, a continuidade do treinamento dos Auditores Fiscais de Controle 
Externo na realização de Auditorias Operacionais e em sua regulamentação no âmbito de 
nosso Tribunal. 

Senhores(as) Deputados(as), a realização deste conjunto amplo e diversificado de 
atividades não seria possível sem o capital intelectual que este Tribunal logrou alcançar com 
a excelência de seu quadro de pessoal, 439 servidores que dão o suporte técnico e 
administrativo a toda essa gama de atividades.  
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