
 

 
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No quarto trimestre foram organizadas reuniões de acompanhamento e avaliação, 
previamente agendadas com as demais unidades do Tribunal e que se concentram sobre a 
execução de metas e atividades divergentes ao Plano Estratégico Anual . 

Na última reunião anual, realizada em 14 de dezembro, os responsáveis pelas 
unidades expuseram as suas expectativas quanto ao cumprimento das metas e atividades 
deste ano, bem como as justificativas. Tal sistemática visa não somente auxiliar na elaboração 
do balanço anual, mas também na confecção do Plano de 2007 e, em face da área de 
convergência ao Programa de Modernização do Controle Externo (Promoex), do Plano 
Operacional Anual de referido Programa.  

 
 
4.2. PROMOEX 
 

Embora impossibilitado de receber recursos do Governo Federal em função da não 
liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária para o Estado de Santa Catarina 
devido a diversos problemas no regime previdenciário dos servidores estaduais, o Tribunal de 
Contas têm implementado as ações previstas do componente nacional do programa, 
participando de fóruns e reuniões nacionais.  
 
TABELA 21 – ATIVIDADES DO PROMOEX 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO LOCAL DATA 

Capacitação no COMPRASNET 

Os servidores Neimar Paludo (GAP), Patrícia Girardi (DAF) e 
Wilson Dotta (DGAP) participaram em Brasília de evento 
organizado pelo Ministério do Planejamento visando capacitar 
para a utilização do sistema de compras pela internet em uso 
pelo Governo Federal.  

Brasília/DF 02/10 

Convênio com IRB 
Celebração de convênio de cooperação técnica entre o IRB e o 
TCE para a coordenação e implementação dos produtos do 
componente nacional.  

Fpolis/SC 23/10 

Reunião Técnica  

Servidor Paulo Riccioni (DIN), coordenador do Grupo de Gestão 
em TI participou de reunião para a definição do escopo e 
cronograma de atividades deste grupo, essencial para a 
implementação dos produtos previstos no componente nacional. 

Brasília/DF 20 e 21/11 

Visita Técnica 

O Auditor Gerson Sicca e os servidores Paulo Pretto (DCE), 
Cristiane de Souza e Sônia Endler (DMU), Evândio de Souza e 
Kliwer Schimidt (DDR) realizaram visita ao TCE-RS para tomar 
conhecimento de procedimentos adotados na fiscalização da 
administração municipal, na apuração de denúncias e na 
tramitação dos relatórios de auditoria. 

Porto Alegre/RS 20 e 21/11 

Visita Técnica 

Os servidores Luiz Wisentainer e Paulo Salum (ambos da DMU) 
realizaram visita ao TCE-SP para tomar conhecimento de 
procedimentos adotados na fiscalização da administração 
municipal. 

São Paulo/SP 20 e 21/11 

III Fórum PROMOEX - IRB 

O Cons. Salomão Ribas Junior e os servidores Cláudio Cherem 
de Abreu (DGCE), Célio Maciel Machado (DPE), Édison 
Stievens (DCE), Marivalda Steiner (DCO) e Roberto 
Fleischmann (DMU), participaram do III Fórum do PROMOEX, 
promovido pelo IRB, cuja temática abordou a auditoria 
operacional.  

Recife/PE 28 e 29/11 

Continua 
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Continuação 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO LOCAL DATA 

II Simpósio de Controle Externo 

Na seqüência do III Fórum PROMOEX foi organizado pelo TCE-
PE simpósio também abrangendo a auditoria operacional, do 
qual participaram os servidores Célio Maciel Machado (DPE), 
Édison Stievens (DCE), Marivalda Steiner (DCO) e Roberto 
Fleischmann (DMU). 

Recife/PE 30/11 e 
01/12 

Reunião Técnica 

Servidor Paulo Riccioni (DIN), coordenador do Grupo de Gestão 
em TI participou de reunião para definição da metodologia a ser 
utilizada na implementação dos produtos do componente 
nacional. 

Salvador/BA 04 e 05/12 

Seminário de TI 

O servidor James Lucianni participou de evento organizado pelo 
TCE-PA visando a discussão sobre compartilhamento de 
soluções de TI entre os Tribunais de Contas, produto do 
componente nacional. 

Belém/PA 06 a 08/12 

IV Fórum PROMOEX - 
ATRICON 

Os Conselheiros Salomão Ribas Junior e José Carlos Pacheco, 
além do servidor Cláudio Cherem de Abreu (DGCE) participaram 
deste evento, promovido pela ATRICON, cujo objetivo foi iniciar 
a discussão sobre normatização processual dos TCs. 

Brasília/DF 12 e 13/12 

Fonte: DPE 

 
 
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 quarto 
trimestre de 2006 cabe registrar: 

 
• 73 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 60 matérias publicadas sobre o 

TCE; 
• 55 matérias distribuídas à imprensa, com 75% de aproveitamento. Destas 55 matérias 

produzidas pela ACOM, 26 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
• 126 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas - 

distribuídos pela ACOM, 43 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
• 439 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 46 foram ilustradas por fotografias e 41 foram veiculadas 
nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema; 

• 3.361 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno pela 
INTRANET. Foram 1.160 de jornais de circulação nacional e 2.201 de circulação estadual e do 
interior; 

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

• 31 fotografias e textos para fotos legendas (para INTRANET); 
• 54 matérias para comunicação externa (INTERNET); 
• 46 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. 
• 50 registros na Retrospectiva.  
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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 
quarto trimestre de 2006. 

 
TABELA 22 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Assinatura Vigência  
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 

 


