
 

 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
4.1. Alteração da Estrutura do Tribunal de Contas d e Santa Catarina 
 

O primeiro trimestre de 2007 foi marcado por mudanças na estrutura e 
competências dos Órgãos auxiliares do Tribunal de Contas de Santa Catarina, visando dar mais 
dinâmica, eficácia e eficiência às ações do controle externo.  

Essas alterações culminaram na transformação da Diretoria de Controle de Obras – 
DCO na Diretoria de Controle de Licitações e Contratações – DCL, ampliando suas atividades 
atuais, à análise de licitações, incluindo exame de editais e fiscalização de contratos, bem como 
a criação  de uma nova diretoria, denominada Diretoria de Atividades Especiais - DAE, que terá 
como atribuições a realização de auditorias operacionais e as auditorias  em projetos 
financiados com recursos internacionais. A Diretoria de Denúncias e Representações – DDR , 
foi extinta e suas competências foram transferidas para as Diretorias de Controle dos 
Municípios e de Controle da Administração Estadual (Resolução 10/2007 de 26/02/2007 e 
Portaria N° TC 135/2007 de 27/02/2007).  
 
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 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 
primeiro trimestre de 2007 cabe registrar: 

 
• aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; • 84 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 46 matérias publicadas sobre 

o TCE; 
• 30 matérias distribuídas à imprensa, com 86% de aproveitamento. Destas 30 matérias 

produzidas pela ACOM, 8 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
• 59 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas - 

distribuídos pela ACOM, 29 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
• 294 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 42 foram ilustradas por fotografias e 104 foram 
veiculadas nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema; 

• 3.761 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno 
pela INTRANET. Foram 1.039 de jornais de circulação nacional e 2.722 de circulação estadual 
e do interior; 

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

• 21 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 26 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
• 35 respostas a e-mails encaminhados ao “Fale com o TCE”,  na sala de imprensa, do site e/ou 

email da ACOM. 
• 28 registros na Retrospectiva. 
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4.3. 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 estão 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 2007. 

 
TABELA 20 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Cooperação a execução da nova etapa da campanha 
intitulada "O que você tem a ver com a corrupção?" 
destinada, principalmente, ao público infantil e juvenil, 
através de cartilha a ser distribuída ao publico alvo 

01/03/2007 31/12/2007 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Estabelecer formas de cooperação entre o TCE/SC e o 
MP/SC, para aprimorar o desempenho de suas atribuições 
constitucionais e legais, em especial, as atividades de 
controle externo dos atos da administração pública, através 
da promoção de atividades de capacitação e 
aperfeiçoamento dos agentes públicos e do intercâmbio de 
informações entre os signatários 

09/04/2009 08/04/2009 

    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


