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4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

Em especial, o mês de junho foi marcado por várias ações pertinentes ao 
Planejamento Estratégico. Inicialmente, no dia 9, no auditório de TCE/SC, com a presença de 
três conselheiros e praticamente todos os ocupantes de cargos 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  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. 

Após referidas exposições, a Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais 
agendou reuniões nas unidades objetivando o início da discussão, nas unidades, do 
delineamento do Plano de 2006, com os necessários ajustes originários do Promoex. 

Efetuadas as discussões nas unidades, houve, no dia 30, uma atividade na qual as 
unidades do Tribunal de Contas que participarem das reuniões individualizadas externaram os 
objetivos, as ações, as dúvidas emergidas no processo de discussão nas unidades do Plano 
para o ano em curso, a ser formalizado no mês de julho. 
 
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 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 Constituiçã o Estadual) e disponibilizados na Intranet e 
na Internet. 

No tocante as atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação no segundo 
trimestre de 2006 cabe registrar: 

 
• 122 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 94 matérias publicadas sobre o 

TCE; 
• 45 matérias distribuídas à imprensa, com 82,67% de aproveitamento. Destas 45 matérias 

produzidas pela ACOM, 16 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
• 154 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas - 

distribuídos pela ACOM, 55 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
• 371 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 42 foram ilustradas por fotografias e 50 foram veiculadas 
nas TVs e Rádio CBN - Diário; 

• 3.071 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno pela 
INTRANET. Foram 1010 de jornais de circulação nacional e 2.061 de circulação estadual e do 
interior; 

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

• 27 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 41 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
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4.3. 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 
segundo trimestre de 2006. 

 
TABELA 21 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência  
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 

    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


