
 

 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

O Plano Estratégico do TCE-SC, período 2003-2007, teve sua gênese em estudos e 
reuniões realizadas no final de 2002 e início de 2003, no contexto de formatação do Programa 
de Modernização dos Tribunais de Contas – PROMOEX, sofrendo diversos e necessários 
ajustes em sua execução.  

Alguns fatores emergentes tornam necessário que, em 2007, esforços sejam 
empreendidos no delineamento do Plano 2007-2010, amadurecido do processo anterior, porém 
com respostas novas a contingências tanto do ambiente organizacional quanto externo.  

O primeiro deles é o ciclo sucessório do TCE-SC, com a eleição de três Presidentes 
no período de quatro anos e que, produzindo alterações na estrutura organizacional e na 
ocupação dos cargos de direção das unidades administrativas e de controle, tornaram o 
processo do planejamento fragilizado, sem um comprometimento efetivo de diversos setores. 

Em segundo lugar há a falta de sustentabilidade física e financeira do PROMOEX, 
com sucessivos atrasos no início do programa de modernização e a inexistência de repasses 
financeiros do governo federal ao TCE-SC. Assim como a própria realização do planejamento 
estratégico está ligada ao PROMOEX, sendo esta uma das necessidades mais destacadas no 
diagnóstico dos TCs, a execução do projeto de modernização está incluída no planejamento 
estratégico. Não só na forma de diretrizes para a ação, mas também em diversas ações 
concretas previstas para implementação, principalmente em 2005 e 2006. 

Um terceiro ponto, que torna necessário o delineamento de um novo Plano, reside 
na própria consecução de alguns objetivos, cujas ações principais foram executadas a 
contento: plano de cargos salários, contratação de pessoal, projeto de edificação, sistema e-
sfinge e auditorias operacionais. 

Por último, e não menos importante, urge que o planejamento estratégico penetre 
na rotina diária do Tribunal, constituindo-se numa ferramenta para o aprimoramento dos 
procedimentos, pois ainda não é nítida uma integração entre o posicionamento e diretrizes 
estratégicas e as ações propostas pelas unidades administrativas.  

Essa situação corrobora a necessidade de revisão do processo de planejamento no 
TCE-SC, com estabelecimento de novas estratégias e objetivos organizacionais. A inserção de 
meios informatizados, tornando o processo automatizado e ampliando o relacionamento 
transparente do órgão com a Sociedade. 

Desde março do corrente ano, seguindo orientação da Presidência do TCE-SC, a 
Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais (DPE) têm pesquisado as soluções técnicas 
adotadas em instituições congêneres e possibilidades de apoio à implementação das 
ferramentas técnicas identificadas. 

Os levantamentos, contatos e visitas efetuadas pela DPE permitiram identificar a 
utilização preponderante de uma nova ferramenta de planejamento denominada Balanced 
Scoredcard (BSC).   

O BSC é um sistema de gestão que auxilia as organizações a traduzir sua 
estratégia em objetivos operacionais, direcionando o comportamento dos colaboradores e o 
desempenho de toda a organização. O sistema está sendo utilizado pelo Tribunal de Contas da 
União, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
por exemplo.  

A implementação do processo de revisão do planejamento estratégico do TCE-SC, 
com a utilização do BSC, será coordenada pela DPE e apoiada nas experiências das 
instituições acima nomeadas. 
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A aplicação de um processo formalizado de planejamento estratégico, uma 
poderosa ferramenta para o estabelecimento de consensos, aliado à construção e 
implementação de um processo interno de gestão estratégica, a partir da utilização do BSC, 
permitirão o alinhamento às mudanças almejadas pela Presidência em consonância com o 
processo de modernização dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
do Brasil. 
 
 
4.2. PROMOEX 
 

Dentro das atividades do PROMOEX programadas para o ano de 2007, destaca-se 
o IV Fórum IRB – Promoex realizado em Florianópolis nos dias 28 e 29 de junho reunindo 130 
técnicos dos tribunais de conta dos estados, municípios e união. O encontro teve como tema 
geral “A harmonização conceitual dos pontos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF)”. O assunto serviu como base para a elaboração dos três tópicos específicos discutidos 
nos grupos de trabalho: Receita Corrente Líquida, Despesas com Pessoal e Convergências e 
divergências dos demais pontos de controle da LRF.  

O presidente do TCE/SC, José Carlos Pacheco, destacou a importância dos 
Tribunais de Contas falarem a mesma língua, defendendo que a prática da uniformização deve 
ser estendida para o conjunto de procedimentos e decisões dos TCs, para garantir o 
fortalecimento e os resultados da atuação do controle externo em favor da sociedade. O 
Conselheiro Salomão Ribas Junior enfatizou sobre a necessidade de harmonização de 
conceitos visando a uniformização das decisões dos Tribunais de Contas. 

Participaram do evento, dentre outros,  o Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Francisco Gaetani  e o Auditor Substituto de Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Augusto Sherman Cavalcanti, que realizaram palestras sobre o tema. 

Seguindo a dinâmica prevista para o evento, os participantes foram distribuídos em 
três grupos de trabalho, conforme descrito a seguir. 

Os participantes do grupo de trabalho 1 (um), discutiram sobre convergências e 
divergências entre Receita Corrente Líquida (RCL) estadual e municipal. Um dos pontos 
definidos foi a inclusão do imposto de renda retido na fonte para o cálculo da RCL, pois também 
é uma receita e esta deve ser calculada pelo seu valor bruto. Além disso, a exclusão do imposto 
não tem sustentação jurídica e contábil. “A receita corrente líquida é a base para todos os 
limites. Definir o que entra e sai dessa receita é importante, pois repercute em todos os pontos 
da lei de responsabilidade fiscal”, destaca Luiz Mário Vieira, coordenador do grupo um – 
TCM/CE.  

O grupo de trabalho 2 (dois), abordou o tema despesas com pessoal. Na pauta 
explicações sobre ajustes às normas, verbas indenizatórias e gastos com inativos e 
pensionistas. Durante os debates foi decidido que o imposto de renda e os gastos com inativos 
e pensionistas não podem ser excluídos da base de cálculo das despesas com pessoal. 
Segundo o coordenador do grupo dois, Marcio Kelles – TCE/MG, a discussão consensual não 
só deste, mas de todos os pontos da LRF é um mérito dos tribunais, pois mostra a abertura e 
integração entre eles próprios através do Promoex. Algo que não ocorria e que atualmente é 
essencial, devido às cobranças da sociedade.   

No terceiro grupo de trabalho as discussões giraram em torno das convergências e 
divergências de 16 pontos de controle da LRF, que foi coordenado por Luiz Genédio, TC/DF. 
Foi discutido como corrigir e melhorar a fixação de metas, resultados orçamentários e 
financeiros. “A interpretação da lei é diferente em cada lugar, o que é punido em um estado 
pode não ser punido em outro. Essas discussões são exatamente para que se tenha aplicação 
harmônica da LRF na federação como um todo”, enfatiza Genédio. 

Na cerimônia de encerramento os coordenadores apresentaram a todos os 
participantes as definições finais de cada grupo de trabalho e demonstraram apoio à 
importância do evento, enfatizando a necessidade de outros encontros do gênero.   
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4.3. 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 
segundo trimestre de 2007 cabe registrar: 

 

• 127 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 52 matérias publicadas
sobre o TCE;

• 61 matérias distribuídas à imprensa, com 75,33% de aproveitamento. Destas 61 matérias
produzidas pela ACOM, 30 foram decorrentes de Decisões do Pleno;

• 213 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas
- distribuídos pela ACOM, 65 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído;

• 544 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema)
mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 38 foram ilustradas por fotografias e 119 foram
veiculadas nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema;

• 3.744 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno
pela INTRANET. Foram 1.073 de jornais de circulação nacional e 2.664 de circulação estadual
e do interior;

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

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

email da ACOM.
• 54 registros na Retrospectiva.

 
• aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 

 
4.4. 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 
segundo trimestre de 2007. 
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TABELA 20 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
Entidade Objeto Assinatura Vigência 

Ministério Público de SC 1° Termo Aditivo sobre coo peração e execução  da 
campanha intitulada “O que você têm a ver com a 
corrupção”, destinada ao público infantil e juvenil. 

13/06/2007 31/12/2008 

Ministério Público de SC 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 

10/04/2007 10/04/2009 

Secretaria da Receita Federal Intercâmbio de informações de interesse recíproco 24/04/2007 indeterminado 
    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


