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4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

4.1. Planejamento Estratégico 
 

As atividades pertinentes ao Plano Estratégico iniciaram-se no Tribunal em 
2002 e se relacionam ao contexto das entidades de fiscalização superior, com ampliação 
de suas atribuições constitucionais e legais, visando atender as expectativas e 
necessidades dos administradores públicos e da própria sociedade. 

O Plano Anual de 2006 teve sua gênese em estudos e reuniões realizadas no 
final de 2002 e início de 2003   e  necessários ajustes. O maior ajuste provém da 
implementação do Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito 
Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX), dos quais a Corte de Contas catarinense é 
uma das partes bem como da pesquisa interna (cujos resultados foram divulgados em 27 
de outubro), que sinalizou algumas orientações. 

No ano de 2006, houve reuniões em que se chegou a inserir, pela 1a. vez 
desde 2003, um amplo leque de servidores sobre o que o Planejamento Estratégico e o 
Promoex englobam e sua importância. De fato, no dia 9 de junho, no auditório de 
TCE/SC, com a presença de três conselheiros e praticamente todos os ocupantes de 
cargos de confiança e funções de confiança, houve as exposições do Senhor Conselheiro 
Presidente Otávio Gilson dos Santos, dos conselheiros Moacir Bertoli e Salomão Ribas 
Júnior e do senhor Cláudio Cherem de Abreu, Diretor Geral de Controle Externo, que 
versaram sobre aspectos do o Programa de Modernização do Controle Externo de 
Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX), especialmente pertinentes 
à operacionalização no ano em curso e o necessário alinhamento do Planejamento 
Estratégico. 

Posteriormente a essas atividades a Diretoria de Planejamento e Projetos 
Especiais (DPE), visitou todas as unidades partícipes do Planejamento Estratégico, 
buscando oferecer informações metodológicas, obter informações e comprometimento no 
processo. 

Os trabalhos desenvolvidos resultaram nas metas das unidades que foram 
estabelecidas em consonância entre si e com as políticas emanadas pela Administração 
superior nas atividades do plano estratégico e, em âmbito nacional, do PROMOEX. 

  Durante a vigência do Plano de 2006, foram efetuadas reuniões de 
acompanhamento do plano, cujos  resultados colhidos foram lavrados a termo e 
submetidos à consideração da Presidência. 

 
4.2. Programa de Modernização do Controle Externo –  PROMOEX 

 
Integrantes do Tribunal de Contas do Estado participaram de várias atividades 

referentes ao Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito 
Federal e Municípios Brasileiros (Promoex), tanto na condição de responsáveis por 
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atividades nesta Corte de Contas quanto membros do denominado “Componente 
Nacional”, que trata do projeto no âmbito de todos os partícipes. 

Em janeiro, houve a I Reunião do Comitê Técnico do PROMOEX, realizada no 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília (DF), no dia 24. Nela houve 
troca de 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). 

Em janeiro foram discutidas 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.  

Convênio com o Governo Federal que, em Santa Catarina, foi firmado em abril 
(Convênio nº11/2006) e envolve o recebimento de recursos financeiros no montante de 
R$ 3.358.879,20 (equivalente a US$ 1.158.234,21) e em contrapartida, R$ 2.357.108,23 
(equivalente a US$ 812.795,95), em sua vigência (de 03/04/2006 a 03/04/2009).   

Todavia, em face da inadimplência do Estado de Santa Catarina em relação o 
CAUC (Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias), que perdura 
desde maio de 2006, inadimplência essa que é mais crítica quanto ao Certificado de 
Regularidade Previdenciária, o TCE/SC, por fatores que extrapolam sua alçada, está 
concentrando-se em recursos da contrapartida, tendo existido apenas um repasse do 
Governo Federal.  

Mas, apesar dessa pendência, o Tribunal empreendeu, em 2006, esforços no 
alinhamento de suas ações ao Promoex, tanto internamente (com recursos próprios) 
quanto atuando em fóruns e reuniões nacionais.  

 
4.3. Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípi os de Santa Catarina 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina atualizou sua coletânea de 

informações denominada “Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípios de Santa 
Catarina”. São cerca de 2,6 mil informações sobre cada um dos 293 municípios 
catarinenses, totalizando aproximadamente 760 mil dados estatísticos, o que perfaz, 
aproximadamente, 15 mil páginas de publicação impressa. 

Este trabalho constitui uma série de informações a respeito do comportamento 
dos componentes da receita e despesa orçamentárias dos municípios dos anos de 1998 a 
2004. Assim, os cidadãos podem obter informações sobre o desempenho da sua cidade 
na arrecadação de impostos (IPTU, ISS e IRRF); transferências do Estado e da União; 
receita própria; investimentos; resultado da execução orçamentária e situação patrimonial. 
Ainda estão disponíveis as demonstrações das vinculações constitucionais: despesas 
com pessoal, educação e saúde. Estas informações estão disponíveis em valores 
nominais e em valores atualizados, com base no IGP-DI/FGV. 

Na versão 2006, foram mantidas estatísticas sociais de fontes diversas tais 
como: 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 (índice de renda, índice de educação e índice de longevidade). Essas 
informações estão disponibilizadas  no site  www.tce.sc.gov.br , (ícone indicadores 
municipais); ou através do seguinte atalho:   
http://www.tce.sc.gov.br/site/servicos/indicadores/main_principal.html 

A versão 2007 terá como incremento um estudo analisando a evolução do 
financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino nos municípios do Estado de 
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Santa Catarina, destacando o resultado do trabalho do Tribunal de Contas do Estado na 
fiscalização da aplicação destes recursos que são de fundamental importância para o 
desenvolvimento social e econômico catarinense.  

Com intuito de possibilitar ao leitor uma melhor compreensão dos dados a 
serem apresentados, inicialmente, aborda-se um tópico sobre a legislação que 
regulamenta e disciplina a aplicação destes recursos. Em seguida, será elaborada uma 
análise da aplicação dos recursos levando-se em consideração todos os municípios do 
Estado. E finalmente, será elaborado um relatório para cada um dos municípios, 
demonstrando como foram aplicados os recursos e sua conformidade com a legislação 
vigente. 

 
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 informativos, entre outros.  

Além dos trabalhos publicados pela ACOM, são elaborados pela Diretoria de 
Planejamento e Projetos Especiais, Relatórios de Atividades, com periodicidade trimestral 
e anual, encaminhados à Assembléia Legislativa (art. 59, §4° da Constituição Estadual), 
publicados na intranet e internet. Além disso é disponibilizado na  intranet um relatório 
mensal para utilização interna. 

 
No tocante as atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação no ano 

de 2006 cabe registrar: 
 

- 359 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 245 matérias publicadas 
sobre o TCE até o dia 20.12.2006; 
- 211 matérias distribuídas à imprensa, com  78% de aproveitamento. Destas 211 matérias 
produzidas pela ACOM, 74 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
- 491 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias 
jornalísticas - distribuídos pela ACOM, 201 com  o aproveitamento, na íntegra, do material 
distribuído; 
- 1.474  matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e 
Guararema) mencionaram o TCE/SC. Dentre elas, 134 foram ilustradas por fotografias e 
142 foram veiculadas nas TVs e Rádio CBN - Diário; 
- 13.573 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público 
interno pela INTRANET. Foram 4.523 de jornais de circulação nacional e 9.050 de 
circulação estadual e do interior; 
- 831 matérias para Comunicação Interna (INTRANET, NOTAS DE CLIPPING E SOM 
AMBIENTE); 
- 86 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
- 188 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
- 227 atendimentos ao cidadão através de resposatas a e-mails encaminhados ao “Fale 
com o TCE”, na Sala de Imprensa, do site e/ou e-mail da ACOM. 
- 193 registros na Retrospectiva/06. 
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4.5. Convênios e Acordos de Cooperação 
 
O Tribunal de Contas de 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 2006. 

 
TABELA 24 - 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 
Faculdade Anita Garibaldi - FAAG Concessão de Bolsa de Estágio 1/04/2006 10/04/2008 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP  

Execução do PROMOEX 03/04/2006 03/04/2009 

Secretaria da Fazenda Aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos 
pelo TCE/SC / repasse financeiro ao Tribunal 
em 6 parcelas de R$ 350.000,00 

01/07/2006 01/12/2006 

ATRICON execução do Promoex/preparação de proposta 
de lei processual dos TC's. 

24/08/2006 24/08/2009 

FECAM Cooperação Técnica e Financeira viando a 
confecção  e a distribuição gratuita da 
“AGENDA DE OBRIGAÇÕES 2007” da FECAM, 
que servira de instrumento auxiliar aos gestores 
públicos e agente políticos dos municípios 
catarinenses. 

20/11/2006 31/01/2007 

Instituto Rui Barbosa - IRB Cooperação entre o TCE/SC e o IRB para o 
apoio técnico e financeiro com vistas às ações 
de coordenação dos Tribunais de Contas 
participantes do Programa de Modernização do 
Sistema de Controle Externo dos Estados do 
Distrito Federal e dos Municípios Brasileiros - 
PROMOEX 

23/10/2006 23/10/2009 

  Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE 

 
 

 
 
 


