
 

 
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No trimestre foram efetuadas várias atividades concernentes ao tema. Inicialmente 
foram apresentadas Exposições dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Presidente 
Otávio Gilson dos Santos, Salomão Ribas Júnior e Moacir Bertoli e do senhor Cláudio Cherem 
de Abreu (Diretor Geral de Controle Externo), que versaram sobre aspectos do Promoex, 
especialmente pertinentes à operacionalização no ano em curso e o necessário alinhamento do 
Planejamento Estratégico. Tal evento foi destinado a todos os ocupantes de cargos e funções 
de confiança da Corte de Contas e aconteceu em 9 de junho, no auditório do TCE/SC. Em 31 
de agosto de 2006,  a DPE apresentou à Presidência a proposta do Plano Estratégico do 
Tribunal de Contas referente ao exercício de 2006, segundo as metas priorizadas pelas 
diretorias responsáveis. Na mesma data a proposta foi aprovada pelo presidente. 
 
4.2. PROMOEX 
 

No trimestre o Tribunal atuou em várias atividades relacionadas ao programa, 
dentre as quais destacamos dois fóruns, incluso em seu planejamento e avaliação, e módulo de 
capacitação, que estão minudenciados a seguir.  
 
TABELA 21 – ATIVIDADES DO PROMOEX 

Atividade Participantes Local Data 

I Fórum da Promoex: 
"formação da rede de 
informação e portal do 
controle externo" 

O conselheiro  Salomão Antonio Ribas Júnior  
e os servidores Cláudio Cherem de Abreu,  
diretor geral de controle externo, Geraldo José 
Gomes, diretor de Controle de Municípios 
(DMU) e Paulo Roberto Riccioni Gonçalves 

Belo 
Horizont
e 

julho 

Reuniões de avaliação 
do I Fórum do 
PROMOEX e de 
preparação do II Fórum 
do PROMOEX 

Os servidores Cláudio Cherem de Abreu, 
diretor geral de controle externo, e Paulo 
Roberto Riccioni Gonçalves 

Brasília 
8 e 9 de 
agosto 

IV Módulo de 
Capacitação para 
Execução do 
PROMOEX 

Os servidores Gedna Hulbert das Neves, Raul 
Fernando Fernandes Teixeira e Célio Maciel 
Machado 

Brasília 
14 a 18 
de 
agosto 

I Simpósio Técnico de 
Controle Externo: “um 
olhar para a auditoria 
em pessoal” 

Os servidores Marcos Antonio Martins e 
Reinaldo Gomes Ferreira 

Recife 
17 e 18 
de 
agosto 

II Fórum da Promoex: 
“Compartilhamento de 
Controles 
Informatizados da Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal” 

Os conselheiros Moacir Bertoli  e  
Salomão Antonio Ribas Júnior  e os servidores 
Cláudio Cherem de Abreu, diretor geral de 
controle externo, Tatiana Kair Medeiros da 
Silva, Geraldo José Gomes, diretor de Controle 
de Municípios (DMU), e Paulo Roberto Riccioni 
Gonçalves 

São 
Paulo 

28 e 29 
de 
agosto 

Fonte: DPE 
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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 terceiro 
trimestre de 2006 cabe registrar: 

 
• 62 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 33 matérias publicadas sobre o 

TCE; 
• 61 matérias distribuídas à imprensa, com 87% de aproveitamento. Destas 61 matérias 

produzidas pela ACOM, 29 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
• 130 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas - 

distribuídos pela ACOM, 67 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
• 1.455 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 32 foram ilustradas por fotografias e 22 foram veiculadas 
nas TVs e Rádio CBN - Diário; 

• 3.749 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno pela 
INTRANET. Foram 1.283 de jornais de circulação nacional e 2.466 de circulação estadual e do 
interior; 

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

• 19 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 65 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
• 42 atendimentos ao cidadão através de respostas a e -mails encaminhados ao “Fale com o 

TCE”,  na sala de imprensa, do site e/ou email da A COM. 
• 71 registros na Retrospectiva.  

 
 
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 
terceiro trimestre de 2006. 

 
TABELA 22 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência  
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 

    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


