
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.1. Recursos Humanos

A Diretoria de Administração e Finanças - DAF deste Tribunal, através do
Departamento de Recursos Humanos – DPRH, tem entre suas atribuições o controle dos atos
de nomeação, posse, exoneração, aposentadoria, licença, substituição, designação para
comissões e demais atos, sendo de sua responsabilidade a manutenção e atualização do
cadastro funcional.

4.1.1. Quadro de Pessoal

A Tabela abaixo demonstra o número de servidores lotados neste Tribunal, de
acordo com as categorias funcionais, no final do corrente exercício. Como se observa,  o
Tribunal dispõe de 673 cargos, sendo que,  deste total, 427 estão ocupados, portanto, um
índice de ocupação de 63,45%.

TABELA 21
QUADRO DE PESSOAL DO TCE

Categoria
Funcional

Cargos Existentes Cargos Lotados Cargos Vagos % de Ocupação

NÍVEL SUPERIOR - ONS 359 281 78 78,27
NÍVEL MÉDIO - ONM 174 96 78 55,17
NÍVEL BÁSICO -ONB 128 39 89 30,47
Conselheiros e Auditores 12 11 01 91,67

TOTAL 673 427 246 63,45
   Fonte: DAF
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4.1.2. Treinamento e Aperfeiçoamento

Na área de treinamento, os funcionários do TCE participaram de eventos, palestras e
seminários, a seguir demonstrados:

TABELA 22
EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS

                                                                                                                                                                                        JAN A
DEZ /99

Eventos Local Número de
Participante

s

Número
de Dias

Seminário sobre a Reforma Previdenciária Joinville 03 01
Palestra sobre Reforma Administrativa Florianópolis -T CE 53 01
I Seminário Executivo/Sistemas Corporativos /CIASC CIASC/ Florianópolis 08 04
Ciclo de Palestras no TCE/Licitações Florianópolis - TCE 84 02
Palestra sobre Sistema Tributário FIESC FIESC/Florianópolis 01 01
Palestra: mudanças na Constituição Federal relacionadas ao Servidor
Público

OAB/ Florianópolis 08 01

Sessão Pública da Secretaria de Transportes, sobre os Sistemas de
Concessões de Rodovias da BR-470 e da Região de Brusque e Blumenau

STO/Florianópolis 01 01

Seminário sobre a Reforma Previdenciária Joinville/SC 03 01
Seminário Estadual sobre Reforma Administrativa ALESC/Fpolis 04 02
Seminário Nacional sobre Gerenciamento Financeiro e Desempenho Florianópolis/SC 05 02
Curso de Patologia Reparo e Reforços de Estruturas de Concreto Florianópolis/SC 01 02
Alvenaria Estrutural Florianópolis/SC 01 01
Congresso Brasileiro de Direito Tributário Florianópolis/SC 02 03
Seminário- As Grandes reformas Constitucionais Florianópolis/SC 04 03
XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Florianópolis/SC 18 03
Curso de Extensão em Processo Civil Curitiba/PR 01 04

Congresso da FENASTC e Seminário de Controle Externo e Questões Afins Recife/PE 03 05
Explanação sobre o Plano de Saúde do Governo do Estado Florianópolis/SC 03 01
Curso Treinamento prático em Licitações Florianópolis - TCE 10 2
Curso Comunicação oral e condução de palestras Florianópolis - TCE 18 4

     Fonte - DAF

No ano de 1999, 231 servidores do TCE participaram de 20 eventos.

TABELA 23
CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO

                                                                                                                                                                                       JAN A
DEZ/99

Cursos N° de
Participantes

Local de Realização

Pós-graduação a nível de especialização em Administração
Tributária Empresarial

1 ESAG/Florianópolis

Pós-graduação a nível de especialização em Gestão de
Recursos Humanos

25 FEPESE/Florianópolis

Curso de doutorado- Direcho em Ciencias Juridicas y
Sociales oferecido pela Universidade del Museo, Social
Argentina em convênio com a UNISUL

1 Argentina

     Fonte: DAF
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4.2. Licitações, Contratos e Convênios

TABELA 24
LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

                                                                                                                                                                             JAN A DEZ/99
PROCESSO N.° MODALIDADE OBJETO INTERESSADO
DAF N.° 0126!99 CONVENTO

001/99
Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e a
Universidade do Vale do Itajaí, destinado à participação
do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Universidade do Vale do
Itajaí

DAF N.° 0125/99 CONVÊNIO
002/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e a
Universidade do Sul de Santa Catarina, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Universidade do Sul de
Santa Catarina

DAF N.° 0124/99 CONVËNIO
003/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e a Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina

DAF N.° 0123/99 CONVÊNIO
004/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Colégio
Estadual Aníbal Nunes Pires, destinado à participação
do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Aníbal
Nunes Pires

DAF N.° 0127/99 CONVÊNIO
005199

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Instituto
Estadual de Educação, destinado à participação do
Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Instituto Estadual de
Educação

DAF N.° 0128/99 CONVÊNIO
006/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Colégio
Estadual Simão José Hess, destinado à participação do
Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Simão
José Hess

DAF N.° 0129/99 CONVÊNIO
007/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Colégio
Estadual Aderbal Ramos da Silva, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Aderbal
Ramos da Silva

DAF N.° 0130/99 CONVËNIO
008/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Colégio
Estadual Ivo Silveira, destinado à participação do
Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Ivo
Silveira

DAF N.° 0153/99 CONVËNIO
009/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e Colégio
Municipal Maria Luiza de Melo, destinado à participação
do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Municipal Maria
Luiza de Melo

DAF N.° 0176/99 CONVÊNIO
010/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de  Santa Catarina e Colégio
Estadual Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago,
destinado à artici a ão do Programa "BOLSA DE
TRABALHO".

Colégio Estadual Prefeito
Acácio Garibaldi São Thiago

DAF N.° 0177/99 CONVÊNIO
011/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de  Santa Catarina e Colégio
Estadual Professor Henrique Stodieck, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Professor
Henrique Stodieck

DAF N.° 0178/99 CONVÊNIO
012/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e Colégio
Estadual Presidente Juscelino Kubitschek, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Presidente
Juscelino Kubitschek

DAF N.° 0179/99 CONVÊNIO
013/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e o Colégio
Estadual Presidente Getúlio Vargas, destinado à
participação do Programa "BOLSA DE TRABALHO".

Colégio Estadual Presidente
Getúlio Vargas

DAF N.° 0191/99 CONVÊNIO
014/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina e a Sociedade
Catarinense de Ensino Ltda - Curso e Colégio Energia,
destinado à participação do Programa "BOLSA DE
TRABALHO".

Sociedade Catarinense de
Ensino Ltda - Curso e
Colégio Energia

continua

  continuação
PROCESSO N.° MODALIDADE OBJETO INTERESSADO

DAF N.° 00244/99 TERMO
ADITIVO

01/99

Altera a Cláusula Quinta, do Contrato n°11/99 com o
Posto (piranga Ltda, passando o valor do litro da
gasolina de R$ 0,850 para R$ 0,90 com os efeitos a
contar de 02 de março de 1.999 e R$0,980 com os
efeitos a partir de 12 de março de 1.999, e o valor do

Posto Ipiranga Ltda
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óleo diesel de R$ 0,397 para R$ 0,409 , com os efeitos
a contar de 02 de março de 1.999 e R$0,443 com os
efeitos a partir de 12 de março de 1.999, data em que
foram formalizadas as solicitações de recomposição
dos preços de combustíveis pela empresa.

DAF N.° 0309/99 CONTRATO N°
01/99

Aquisição junto a empresa Bellevue - Produtos em PVC
Ltda. de complexo - acústico térmico, a ser instalado
no Gabinete do Conselheiro Salomão Ribas Junior, para
atenuação de no mínimo 32 decibéis de alteração
acústica,

Bellevue - Produtos em
PVC Ltda

DAF N.° 0360/99 CONVÊNIO
015/99

Termo de Convênio que celebram entre si o Tribunal
de Contas do  Estado de Santa Catarina e o Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina com vistas
à fiscalização dos atos e documentos submetidos ao
controle externo, em que  sejam parte unidades da
administração direta ou indireta dos Municípios ou do
Estado de Santa Catarina.

Conselho Regional de
Contabilidade de Santa
Catarina

DAF N.° 00494/99
TERMO ADITIVO

02/99
Altera a Cláusula Quinta, do Contrato n°11/99, com o
Posto Ipiranga Ltda.,  passando o valor do litro da
gasolina de R$0,980 para R$ 1,04 com os efeitos a
partir de 16  de abril de 1.999, e o valor do óleo diesel
de R$ 0,443 para R$ 0,48 , com os efeitos a  contar
de16 de abril de 1.999, data em que foram
formalizadas as solicitações de  recomposição dos
preços de combustíveis pela empresa.

Posto (piranga Ltda.

DAF N.° 0501/99 TERMO ADITIVO
01/99

Altera na Clausula Terceira do Contrato n° 04/98, com
a CASVIG - Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.
prorrogando, o prazo de vigência em mais 05 (cinco)
meses a contar de 01/08/99 até 31/12/99.

CASVIG - Catarinense de
Segurança e Vigilância
Ltda.

DAF N.° 0520/99 CONTRATO
N°02/99

Com a NETLAN Tecnologia de Sistemas Ltda, que
fornecerá ao Tribunal de Contas do Estado o serviço de
acesso à Internet e Suporte Técnico remoto até
31/12/99.

NETLAN Tecnologia de
Sistemas Ltda.

DAFN.° 00615/99 TERMO
ADITIVO

03/99

Altera a Cláusula Quinta, do Contrato n°11/99, com o
Posto Ipiranga Ltda., passando o valor do litro da
gasolina de R$ 1,04 para R$ 1,184 com os efeitos a
partir de 23 de junho de 1.999, e o valor do óleo
diesel de. R$ 0,48 para R$ 0,55, com os efeitos a
contar de 23 de junho de 1.999, data em que foram
formalizadas as solicitações de recomp. dos preços de
comb. pela empresa.

Posto (piranga Ltda.

DAF N.° 0659/99 TERMO ADITIVO
04/99

Altera a Cláusula Quinta, do Contrato n°11/99, com o
Posto Ipiranga Ltda, passando o valor do litro da
gasolina de R$ 1,184 para R$ 1,249, e o valor do óleo
diesel  de R$0,55 para R$ 0,582 , com os efeitos a
partir de 16 de agosto de 1.999 de acordo  com o
estabelecido ela na Portaria Interministerial n° 295 de
05.08.99 .

Posto Ipiranga Ltda.

DAF N.° 0672/99 CONVITE
N° 01/99

Contratação de prestação de serviços para a Impressão
de: 500 (quinhentos) exemplares de um livro que
consiste do "Relatório e Parecer sobre as Contas do
Governo do Estado de Santa Catarina referente ao
exercicio de 1998", com aproximadamente 800 páginas

Editograf Industria Gráfica
Ltda

DAF N.° 0673199 CONVITE
 N° 02/99

Aquisição de cartuchos de tinta e de toner, novos, para
impressoras jato de tinta e laser e etiquetas auto
adesivas .

Datasupri - Suprimentos P/
Informática Ltda. -Itens 2.1
a 2.5 cartuchos
Item 2.6 - Etiquetas
revoada

DAF N.° 0783/99 TOMADA DE
PREÇOS
N° 01/99

Aquisição e instalação de 35 Microcomp. desktop, 03
impressoras jato de tinta, 02 impressoras laser, 02
comp. servidores, 01 câmara fotogr. digital e 01
digitalizador de imagem

EM ANDAMENTO

Continua

Continuação
PROCESSO N.° MODALIDADE OBJETO INTERESSADO
DAF N.° 0784/99 TOMADA DE

PREÇOS
N° 02/99

Contratação de serviços de expansão da rede de
microcomputadores, com fornecimento de materiais e
software para gerenciamento da rede do Tribunal de
Contas do  Estado de Santa Catarina.

EM ANDAMENTO

DAF N.° 0785/99 TOMADA DE
PREÇOS
N° 03/99

Aquisição de software e licenças para o Tribunal de
Contas do Estado de Santa  Catarina.

EM ANDAMENTO
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DAF N ° 0788/99 CONVITE
N° 03/99

Fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros,
e em caixas com
garrafas de 500 ml, para o Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.

Jan Com. de Bebidas Ltda.

DAF N.° 0789/99 CONVITE
N° 04/99

Fornecimento de café e açúcar, para o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina.

Cesta Básica Catarinense
Ltda.

DAF N.° 0790/99 CONVITE
N° 06/99

Fornecimento de combustíveis para abastecimento dos
veículos automotores do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, para o exercício do ano 2.000.

Posto (piranga Ltda.

DAF N.° 0809/99 CONVITE
N° 07/99

Prestação de serviços com o fornecimento de peças
para manutenção preventiva e programada e
manutenção corretiva de 02 (dois) elevadores
instalados no prédio  deste Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.

Conservadora de
Elevadores Nacional Ltda.

DAF N.° 0812/99 TOMADA DE
PREÇOS
N° 04/99

Contratação de empresa agenciadora para prestação de
serviços de fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais pelo período de 1 ano, para o
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

EM ANDAMENTO

DAF N.° 0827/99 CONVITE
N° 05/99

Locação de SISTEMAS de informática, e a prestação de
serviços técnicos especializados de adequação,
instalação e treinamento operacional dos SISTEMAS
locados,

EM ANDAMENTO

DAF N.° 0845/99 CONTRATO
N°03/99

Fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros,
e em caixas com garrafas de 500 ml, ara o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina.

Jan Com. de Bebidas Ltda.

DAF N.° 0846/99 CONTRATO
N°04/99

Fornecimento de café e açúcar, para o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina.

Cesta Básica Catarinense
Ltda.

DAF N.° 0873/99 TERMO DE
RESCISÃO DO
CONTRATO

N°13/98

Fica rescindido o Contrato n° 13/98, firmado em 21 de
dezembro de 1.998, com ITAUTEC Componentes e
Serviços S/A para o fornecimento dos materiais e a
prestação de serviços com vistas à expansão da rede
de computadores do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina.

ITAUTEC Componentes e
Serviços S/A

DAF N.° 0879/99 CONTRATO
N°05199

Fornecimento de combustíveis para abastecimento dos
veículos automotores do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, para o exercício do ano 2.000.

Posto Ipiranga Ltda.

DAF N.° 0880/99 CONTRATO
N°06/99

Prestação de serviços com o fornecimento de peças
para manutenção preventiva e programada e
manutenção corretiva de 02 (dois) elevadores
instalados no prédio deste Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.

Conservadora de
Elevadores Nacional Ltda.

DAF N.° 0893/99 TERMO
ADITIVO

01/99

Altera na Cláusula Terceira do Contrato CO 01196,
com a SLC Construção e Serviços Ltda. o prazo de
vigência, fica acrescido de mais doze meses a contar
de 01/0212.000 até31101/2001.

SLC Construção e Serviços
Ltda.

DAF N.° 0895/99 TERMO
ADITIVO

01/99

Altera na Cláusula Terceira do Contrato CO 23/95,
com a Casvig Catarinense De Segurança E Vigilância
Ltda., o prazo de vigência, fica acrescido em mais 12
(doze) meses a contar de 01/01/2.000 até
31/12/2.000.

Casvig Catarinense de
Segurança e Vigilância
Ltda.

DAF N.° 0896/99 TERMO
ADITIVO

02/99

Altera na Cláusula Terceira do Contrato CO 04/98,
com a Casvig Catarinense De Segurança E Vigilância
Ltda. o prazo de vigência, prorrogando-o em mais
12(doze) meses a contar de 01/01/2.000 até
31/12/2.000.

Casvig Catarinense de
Segurança e Vigilância
Ltda.

Fonte: DAF

4.3. Recursos Orçamentários e Financeiros

4.3.1. Previsão Orçamentária

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 1999, Lei Nº
10.885, de 10/08/98, artigo 19, inciso II,  destinou ao o TCE/SC o montante correspondente
a 1,20% (um virgula dois por cento) da Receita Líquida Disponível – RLD, no valor de R$
2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais), do Orçamento Geral do Estado.
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A proposta orçamentária do Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC foi
elaborada e aprovada no valor de R$ 26.400.000,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos mil
reais), correspondente ao duodécimo de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
fazendo parte integrante da Lei Nº 11.071, de 30/12/98, que estima a receita e fixa a
despesa do Estado para o exercício financeiro de 1999.

4.3.2. Execução Orçamentária

A execução orçamentária no exercício demonstra que o TCE/SC empenhou, no
ano de 1999, R$ 25,802 milhões, ou seja,  96,09% (noventa e seis vírgula zero nove por
cento) do total autorizado.

TABELA 25
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO

EM R$
DESCRIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO P/

EXERCÍCIO
EMPENHADO NO ANO EMPENHADO

 %

I - DESPESAS CORRENTES 26.365.000,00 25.746.002,80 97,65

PESSOAL ATIVO 15.283.500,00 14.957.986,68 97,87
1 - VENCIMENTOS 14.826.000,00 14.501.298,19 97,81
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450.500,00 450.500,00 100,00
4 - SALÁRIO FAMÍLIA 7.000,00 6.188,49 88,41

PESSOAL INATIVO 9.065.200,00 8.973.385,71 98,99
1 - VENCIMENTOS 8.681.000,00 8.596.855,90 99,03
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 383.000,00 375.453,98 98,03
3 -  SALÁRIO FAMÍLIA 1.200,00 1.075,83 89,65

OUTROS CUSTEIOS 2.016.300,00 1.814.630,41 90,00
1 - MATERIAL DE CONSUMO 249.000,00 227.079,86 91,20
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.701.900,00 1.548.507,43 90,99
3 -  OUTRAS 65.400,00 39.043,12 59,70

II - DESPESAS DE CAPITAL 486.000,00 55.769,54 11,48

TOTAL 26.851.000,00 25.801.772,34 96,09
 Fonte: DAF

Do total empenhado no exercício, 57,97% (cinqüenta sete vírgula noventa e sete
por cento) foi destinado a pagamentos com pessoal ativo e 34,78% (trinta e quatro vírgula
setenta e oito por cento) com pessoal inativo, sendo que, juntos, representam 92,75%
(noventa e dois vírgula setenta e cinco por cento) das despesas do Tribunal.

GRÁFICO N° 07
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DO EXERCÍCIO DE 1999

D ESPESA S D E C A PIT A L
0 ,2 2 %
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 Fonte: DAF

Do total autorizado de R$ 26,851 milhões, o TCE/SC empenhou no ano de 1999
R$ 25,802 milhões, ficando com um saldo de R$ 1,049milhões, que representa 3,91% (três
vírgula noventa e um por cento) do total autorizado.

TABELA 26
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TCE/SC NO EXERCÍCIO POR

PROJETO/ATIVIDADE
        EM R$

PROJETO/ATIVIDADE AUTORIZADO % EMPENHADO % SALDO

2.003 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARREC.  E
APLICAÇÃO  DOS RECURSOS PÚBLICOS

17.180.000,00 63,98 16.632.290,14 64,46 547.709,86

1.179 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PROC. DE DADOS 400.000,00 1,49 25.641,00 0,10 374.359,00

2.207 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 95.000,00 0,35 78.541,60 0,30 16.458,40

2.336 ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.000,00 0,22 54.491,04 0,21 5.508,96

2.002 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS 9.116.000,00 33,95 9.010.808,56 34,92 105.191,44

TOTAL 26.851.000,00 100,00 25.801.772,34 100,00 1.049.227,66

Fonte: DAF
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Com base nos dados da execução orçamentária, demonstrados anteriormente
nas tabelas e gráficos, pode-se dizer que o Tribunal de Contas do Estado vem adotando
severa política de contenção de gastos, haja vista os resultados obtidos na execução
orçamentária do exercício de 1999, onde 92,75% (noventa e dois vírgula setenta e cinco por
cento) da despesa deste período foram destinados a pagamento de pessoal (ativo e inativo).
Os cortes nas despesas atingiram principalmente os gastos com investimentos em
equipamentos, com uma execução no ano de apenas 0,22% (zero vírgula vinte e dois por
cento) do total da despesa autorizada para o exercício.

4.3.3. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC

As cotas de despesas concedidas pelo Tesouro do Estado para 1999 foram
estimadas, em média, para cada mês, no valor de R$ 2,200 milhões, conforme LDO/99 e Lei
Orçamentária/99.

Neste exercício o Tesouro do Estado repassou recursos financeiros ao TCE/SC,
sob a forma de cotas de despesas concedidas, no montante de R$ 26,613 milhões.

Segundo a LDO/99, o TCE/SC teria direito de receber no ano R$ 27,156 milhões,
conforme  se demonstra a seguir.

TABELA 27
REPASSES DO TESOURO DO ESTADO AO TCE/SC PERÍODO: JANEIRO A

DEZEMBRO DE 1999
EM R$

MÊS A REPASSAR (*) REPASSADO DIFERENÇA
Jan/99 2.051.595,45 1.805.298,19 -246.297,26
Fev/99 2.229.214,50 1.749.686,31 -479.528,19
Mar/99 1.816.528,43 2.537.756,29 721.227,87
Abr/99 2.467.651,93 2.076.695,75 -390.956,18
Mai/99 2.356.883,34 2.070.678,95 -286.204,39
Jun/99 2.062.298,03 2.070.228,92 7.930,89
Jul/99 2.123.712,26 1.873.294,73 -250.417,53
Ago/99 2.108.796,35 2.273.285,51 164.489,16
Set/99 2.284.246,29 2.832.110,74 547.864,45
Out/99    2.398.774,62    1.930.162,01  -468.612,61
Nov/99    2.368.496,14    2.128.396,70  -240.099,44
Dez/99    2.887.984,11    3.265.495,25   377.511,14

TOTAL DO EXERCÍCIO 27.156.181,45 26.613.089,35 -543.092,10
MÉDIA DO EXERCÍCIO 2.263.015,12 2.217.757,45 45.257,67

Fonte: DPE.

De acordo com os dados acima, o TCE/SC deixou de receber do Tesouro do
Estado o montante de R$ 543 mil, pois o total repassado no exercício foi de R$ 26,613
milhões quando deveria ter sido de R$ 27,156 milhões.

4.4. Modernização Institucional

4.4.1. Informática

No ano de 1999 destacam-se as seguintes ações:

• Conclusão do sub-sistema ACP - Processos
O sub-sistema ACP-Processos do Sistema de Auditoria de Contas Públicas visa a

substituição do antigo sistema de Controle de Processos – TCPR, controlando registro e
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tramitação de todos os documentos recebidos pelo TCE e processos eletrônicos, autuando
processos, emitindo relatórios de controle e estatísticas, emitindo pautas e atas de sessões,
controlando relatórios, pareceres, diligências e decisões de processos.

Foram realizadas reuniões para redefinição e complementação das características
do sub-sistema junto com técnicos da Presidência, Secretaria Geral e Diretorias Técnicas
tendo sido iniciada sua implantação em janeiro/1999.

• Desenvolvimento de Sistema de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento

Com vistas a preservar  o TC contra efeitos do ano 2000 (Bug do milênio) e
modernizar os sistemas administrativos e em razão da escassez de recursos para
investimento, iniciou-se o desenvolvimento dos sistemas de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, com as mais recentes tecnologias disponíveis no Tribunal.

A conclusão destes novos sistemas está prevista para setembro/1999. Porém, já
encontram-se em implantação e uso, desde julho/1999, as rotinas do módulo de Recursos
Humanos. Resta o módulo de cálculo de Folha de Pagamento, a confecção de demais
relatórios complementares ou ajustes a pedido dos usuários.

• Acompanhamento da geração de processos eletrônicos do ACP

As informações das unidades gestoras municipais recebidas pelo Tribunal, sofrem
alguns tratamentos até que sejam disponibilizados os processos eletrônicos para análise. São
realizadas verificações quanto a existência de vírus de computador, defeitos em disquetes,
composição dos arquivos de dados, registro de protocolo, digitalização de documentos de
encaminhamento, verificação da consistência dos dados, apontamento automático de
restrições e rejeição de dados inconsistentes.

Alguns procedimentos, ainda manuais, foram adequados em sua logística ou
automatizados. Também foram aplicados maiores mecanismos de controle. Tudo isto para
resultar na disponibilização dos processos eletrônicos até o dia seguinte ao recebimento dos
disquetes pelo TC e apontamento de erros em informações para procedimentos de reenvio
ou diligência.

• Alterações no Banco de Dados do sistema ACP

Para melhor  identificar  erros de informação prestada ao ACP pelos fiscalizados
foram inseridas estruturas “espelho” no Banco de Dados ACP que armazenam informações
deficientes para facilitar posterior interpretação e instrução.

• Alterações no subsistema ACP-Carga
Foram realizadas manutenções de alteração do referido sistema para recarga das

informações prestadas desde o exercício de 1998 à nova estrutura do Banco de Dados do
ACP. Foram empregadas tecnologias de programação atualizadas que propiciaram aumento
da velocidade de sua operação na ordem de 30%.

• Preparação de rotinas de utilização do sub-sistema ACP-Captura na
Administração Direta Estadual
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Como necessidade para a adequação da Administração Direta Estadual das
remessas de informação ao ACP foi preparada uma versão especial do ACP-Captura para seu
uso.

Automaticamente serão detectados erros em atos de gestão, como por exemplo,
a utilização de itens orçamentários inadequados. O ACP-Captura, projetado para advertir
sobre tais ocorrências para imediata correção dos atos, necessitou ajustes para aceitar tais
informações, pois tratava-se de atos de inicio de gestão, não mais recuperáveis.

Contudo preparou-se o ACP para o apontamento automático destes erros para
análise e diligência.

• Preparação de previsões ao plano plurianual das necessidades de
recursos de informática do Tribunal

Especificação de recursos de informática, seus quantitativos e valores estimados
(equipamentos, sistemas, aplicativos e instalações) para atender as necessidades crescentes
de atividade e novos projetos do Tribunal pelo prazo de quatro anos.

• Planejamento das atividades de migração de dados dos antigos
sistemas administrativos (TCPR, AMAT, APAT, RECHU) aos novos sistemas em
desenvolvimento (ACP-Processos, AMP, RH)

Os sistemas administrativos do Tribunal além dos atuais de Controle de Processos
(TCPR) e Controle de Prestação de Contas (TSPC), em vista de sua vulnerabilidade aos
efeitos do BUG do ano 2000, vem sendo convertidos para plataforma atualizada imune.

• Avaliação versão atualizada do Sistema Gerenciador de Banco de
Dados utilizado pelo TCE

Instalação e testes de migração e operação de versão atualizada do Sistema
Gerenciador de Banco de Dados utilizado pelo TC, com vistas a melhora de desempenho,
produtividade, segurança e facilidades.

Tendo sido vencida a etapa de elaboração dos programas de tratamento dos
dados cadastrais dos funcionários, iniciou-se o treinamento dos seus operadores na área
administrativa e acompanhamento de seu uso, possibilitando retificações anotadas.

• Planejamento da implantação do sistema de Administração de
Materiais e Patrimônio

Na mesma concepção do sistema de Recursos Humanos,  vem sendo desenvolvido
para substituição o sistema de Administração de Patrimônio e Materiais. Estão sendo
contempladas novas facilidades como um cadastro de fornecedores e controle de pedidos do
Setor de Compras.

Estando em fase conclusiva a atividade de programação, ocorreu o planejamento
das atividades de implantação que demandarão a migração de dados e análise da
codificação para reclassificação do cadastro de materiais.

• Acompanhamento da remessa das informações do ACP ao TCE
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A remessa de informações da esfera municipal em meio eletrônico do sistema ACP
ao TCE encontrava-se deficiente quanto aos prazos previstos em Resolução. A Presidência,
durante a gestão de 1997 e 98, determinou o estabelecimento de controles apurados e
realização de constantes contatos, por telefone e correspondência, tanto com fiscalizados e
com Associações de Municípios e empresas prestadoras de serviços de informática aos
Municípios, para a regularização e cumprimento de prazos.

Aplicado o estabelecido, foram registrados índices crescentes de observância da
periodicidade das remessas, chegando, ao final deste exercício, a um índice de
aproximadamente 85% das unidades gestoras com remessas em dia.

A remessa de informações da esfera estadual apresenta deficiências de prazos,
quantidade e qualidade. A DIN e a DCE, ao longo dos exercícios de 1997 a 1999 realizaram
diversas reuniões junto a Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da
Administração e CIASC para sanar estes problemas.

Uma das decisões tomadas nestas reuniões foi a aplicação de versão especial do
sub-sistema ACP-Captura no segundo semestre de 1998. Remessas que se seguiram,
relativas ao exercício de 1998, apresentaram melhora substancial de qualidade, porém
continuaram com dados incompletos (somente de Registros Contábeis e Execução
Orçamentária), a partir de alguns Fundos Estaduais,  sem o cumprimento dos prazos
regimentais e com ausência de movimentos de diversos meses do referido exercício. Em
complemento, das unidades da Administração Direta, Fundações e Autarquias, Tribunal de
Justiça, Assembléia Legislativa e Ministério Público, não houve recebimento de quaisquer
dados. As Empresas Estaduais, por sua autonomia administrativa e aplicação do sub-sistema
ACP-Captura desde a publicação da Resolução TC-16/94, remetem regularmente dados ao
sistema ACP,  salvo algumas excessões.

A partir da última reunião realizada em abril/1999 entre os órgão já citados, foi
estabelecido cronograma para providências no sentido de cumprimento integral de remessa
de informações previstas na Resolução TC-16/94 e suas alterações.

Desde a reunião acima mencionada, o Governo do Estado, exceto as Empresas
Estaduais, suspendeu todas as remessas de informações ao ACP sem que, até a data atual,
tenham sido registrados avanços sobre as providências compromissadas.

• Acompanhamento da geração de processos eletrônicos do ACP

As informações das unidades gestoras municipais recebidas pelo Tribunal, sofrem
alguns tratamentos até que sejam disponibilizados os processos eletrônicos para análise. São
realizadas verificações quanto a existência de vírus de computador, defeitos em disquetes,
composição dos arquivos de dados, registro de protocolo, digitalização de documentos de
encaminhamento, verificação da consistência dos dados, apontamento automático de
restrições e rejeição de dados inconsistentes.

Alguns procedimentos, ainda manuais, foram adequados em sua logística ou
automatizados. Também foram aplicados maiores mecanismos de controle. Tudo isto para
resultar na disponibilização dos processos eletrônicos até o dia seguinte ao recebimento dos
disquetes pelo TC e apontamento de erros em informações para procedimentos de reenvio
ou diligência.
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Haviam diversas atividades concorrentes como as alterações necessárias a
implantação do ACP na DCE,  a organização, racionalização e criação de funções e estruturas
de controle do Banco de Dados, a realização de tratamentos e pesquisas para apoio a
atividades específicas de auditoria da DMU, entre outros.

Contudo, o resultado foi alcançado para a esfera municipal. A esfera estadual,
acompanhando a meta anterior, possui deficiências que necessitam ser equacionadas.

• Implantação do sistema ACP no TCE-RO

Atendendo a  pedido do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ocorreu a
entrega e instalação de todos elementos do sistema ACP em visita de instalação naquele
Tribunal.

• Definições para nova versão do sub-sistema ACP-Captura 2000

Para atender a novas disposições legais, melhorar a consistência de informações,
complementar dados, além de atualizar a tecnologia e facilitar a operação, ocorreram
reuniões entre a Presidência, DIN e Diretorias Técnicas para discussão de alterações no sub-
sistema ACP-Captura. Sobre os assuntos concluídos projetam-se as definições técnicas do
sub-sistema ACP-Captura na nova versão 2000 para uso no próximo exercício.

• Nova rotina de backup dos Bancos de Dados

Consiste na realização diária de backup de todos os bancos de dados em SQL Server,
além da mudança da forma de como os logs de transações são armazenados. Foi possível
graças a nova rotina de carga descrita supra.

Essa nova rotina, permite que um banco de dados, em caso de problema, seja
recuperado com todos os dados atualizados até 1 hora antes do defeito (é realizado um
backup de transações de hora em hora)

• Implantação das rotinas de cadastramento do sistema de
Administração de Materiais e Patrimônio

Do sistema de Administração de Materiais e Patrimônio restam para conclusão
aquelas relativas as atividades do setor de compras do Tribunal (emissão e controle de
pedidos). As demais, para cadastramento, movimentação, controle de níveis de estoque,
previsão para compras, entre outras, passaram a ser implantadas junto ao setor de
Almoxarifado e Patrimônio.

4.4.2. Divulgação Institucional

A Assessoria de Comunicação Social do TCE produziu e distribuiu 52 matérias
jornalísticas, com  aproveitamento de quase  96% pela imprensa.

Com base neste material distribuído pela Assessoria de Comunicação foram
publicadas 175 matérias em jornais de circulação estadual e do interior, sendo que 53 delas
decorreram do aproveitamento dos releases na íntegra.
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Na atividade de pesquisa e seleção de material jornalístico, a Assessoria de
Comunicação Social distribuiu aos diversos centros de decisão do órgão 5719 recortes, sendo
653 de jornais nacionais e 5066 de jornais e TV estaduais ou de circulação regional/local.

Nos periódicos de circulação estadual, regional ou local, foi registrado 1487
matérias que mencionaram o TCE e 32 que motivaram chamadas de capa.

A Assessoria de Comunicação Social tem a prática de selecionar matérias
publicadas nos Diários Oficiais do Estado e da União, em jornais e revistas de circulação
nacional disponíveis na Biblioteca e em publicações de caráter técnico relacionadas com a
atividade de controle externo, bem como de incluir no Clipping artigos selecionados de sites
da internet, a partir de pesquisa realizada pela Biblioteca.

Contatos com a Imprensa - No ano de 1999 foram registrados 224 contatos
de profissionais da imprensa, perfazendo uma média de um atendimento/dia.

Em função dessas solicitações de informações junto a Assessoria foram
veiculadas 40 matérias em meios de comunicação  estaduais e do interior do Estado.

A Assessoria de Comunicação Social mantém controle das decisões do Pleno
sobre as  contas anuais as prefeituras, as denúncias, as solicitações de auditoria e as
representações.

Boletim Integração - No ano de 1999 a ACOM contribuiu no aperfeiçoamento
do processo de comunicação interna com uma produção de 9 edições do Boletim
INTEGRAÇÃO, cuja proposta é manter aberto um canal de comunicação entre os diversos
centros de decisão do Tribunal e seus funcionários, com intuito de colaborar para a
identificação e interação de seus objetivos.

Boletim Informação - A ACOM produziu, editou e distribuiu o n° 75 do Boletim
Informação. A publicação com 16 páginas, melhorou seu projeto gráfico, para tornar a
leitura mais atrativa e facilitar a correlação das matérias publicadas, além de fornecer
informações complementares através de gráficos e quadros explicativos.

O material produzido com critério jornalístico valorizou as principais decisões
proferidas pelo Pleno ao longo do exercício, além de abrir espaço significativo para as
iniciativas e eventos no campo da orientação aos órgãos fiscalizados. A emissão do Parecer
Prévio sobre as Contas/98 do Governo do Estado mereceu destaque no Informação, a
exemplo das decisões do Pleno em processos de denúncias e consultas.

O Boletim foi distribuído às unidades fiscalizadas, Tribunais de Contas do País,
imprensa e ao público interno.

4.4.3. Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal

O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Secretaria da Fazenda, através
do convênio "Programa de Assistência e Orientação Técnica aos Municípios Catarinenses",
promoveram o Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal ,
nos meses de agosto e setembro do corrente exercício, em 05 cidades pólos de Santa
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Catarina. O convênio visa manter um diálogo entre o órgão de controle externo e as
unidades fiscalizadas.

4.4.3.1  Coordenação

O evento ficou sob a coordenação do
Gabinete da Presidência, Diretoria de
Planejamento e Projetos Especiais e a
Assessoria de Comunicação Social.
A Diretoria de Planejamento mobilizou seus
esforços para subsidiar a realização do Ciclo,
no tocante a produção e a remessa de ofícios,
fax e e-mail para as prefeituras, associações,
câmaras e órgãos da administração municipal.
Além de realizar  contatos com os secretários
executivos  das Associações para viabilizar os
locais das palestras. Também foi atribuição da
DPE o acompanhamento da equipe de
palestrantes ao interior do Estado para operar
os equipamentos, distribuir o material didático

e fazer o levantamento dos participantes.  O folder e a logomarga foram produzidos pelo
Gabinete da Presidência e impressos pela DPE.

4. 4. 3.2.  Participação dos Técnicos e dos Administradores Municipais

Nos meses de outubro e novembro o TCE reuniu cerca de  600   participantes, entre
técnicos e administradores municipais, das 293 cidades catarinenses, conforme
demonstrativo abaixo:

TABELA 28
PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS E DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS

POR CIDADE-SEDE
Participação dos técnicos e dos

administradores municipaisData Cidade-Sede Prefeituras

1° dia 2° dia
05 e 06/10 Caçador 29 131 94
07 e 08/10 Joinville 16 95 64
19 e 20/10 Lages 18 87 78
21 e 22/10 Criciúma 43 107 78
05/11/99 Florianópolis 22 150 -

To t a l 128 570 314
             Fonte: DPE
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4.4.3.3. Participação de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores

Durante as 05 etapas do Ciclo de Estudos participaram prefeitos, vice-prefeito e

vereadores, conforme tabela abaixo:

TABELA 29
PARTICIPAÇÃO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES POR

CIDADE-SEDE
Data Cidade-Sede Prefeitos/

Participantes
Vice-Prefeitos
Participantes

Vereadores/
Participantes

05 e 06/10 Caçador 14 - 19
07 e 08/10 Joinville 5 1 4
19 e 20/10 Lages 9 1 17
21 e 22/10 Criciúma 5 1 6

05/11/99 Florianópolis 9 1 9
T O T A L 42 4 55

                  Fonte: DPE

4.4.3.4. Palestras

As exposições dos 10 temas de interesse da administração municipal foram
desenvolvidas em forma de palestras, com duração  variando de 30 minutos a 2 horas.

Os palestrantes, Rogério Bonnassis de Albuquerque, Antonio Bernardes, João Luís
Gattringer, Mauro Pedroso, Valdir May, Evândio Souza ,Geraldo Gomes, Sávio Gabriel e
Marcelo Brognolli, são funcionários do TCE com atuação no Gabinete da Presidência, na
Diretoria de Controle dos Municípios (DMU) e na Consultoria Geral (COG), respectivamente.

O TCE  editou apostilas contendo o conteúdo das palestras e  as mesmas foram
distribuídas a cada um dos  participantes do evento.

O encerramento geral do Ciclo foi realizado  no Centro Sul, em Florianópolis, no dia
05 de novembro, com a palestra do Presidente do TCE, Salomão Ribas Júnior, enfocando o
Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal.
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5. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

5.1. Convênio com o Conselho Regional de Contabilidade de SC

O Tribunal de Contas do Estado e o Conselho Regional de Contabilidade/SC
firmaram convênio, no dia 07 de junho, com o objetivo de fiscalizar os atos e documentos
das unidades da Administração Pública do Estado e dos Municípios catarinenses submetidos
ao controle externo.

5.2. Convênio com a Secretaria Federal de Controle

O TCE/SC e a Secretaria Federal de Controle, do Ministério da Fazenda,
celebraram convênio de cooperação técnica que garante a continuidade dos trabalhos de
auditoria nos projetos co-financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID. O
ato foi assinado no dia 24 de junho, em Florianópolis e terá duração de dois anos.

De acordo com o convênio o TCE será responsável pela realização das auditorias
nas contas de programas e projetos co-financiados  pelo BID, em execução sob
responsabilidade do Governo Estadual de SC, celebrados com aval da União.

5.2.1. Relatório do BID

O TCE concluiu o relatório técnico de auditoria do BID, referente ao exercício de
1998, no mês de abril.

5.3. Convênio de Cooperação Técnica e Financeira

No dia 05 de julho, o TCE e a Secretaria de Estado da Fazenda celebraram
convênio, com o objetivo de dar continuidade ao "Programa de Orientação Técnica aos
Municípios do Estado", para o exercício de 1999.

Este convênio visa a promoção de encontros regionalizados com o repasse de
orientação técnica sobre as normas legais e aspectos de prestação de contas dos
administradores municipais e a realização de programas de orientação em conjunto com as
associações de Municípios.

Foi através deste convênio que o TCE realizou 10 etapas do "Ciclo de Estudo de
Controle Público da Administração Municipal".

5.4. ACP em Rondônia

Técnicos da Diretoria de Informática  estiveram em Rondônia, no dia 16 de
agosto, para implantar o sistema de auditoria das contas públicas (ACP), no Tribunal de
Contas de Rondônia, a pedido da presidência daquela Corte.
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5.5. Participação em Encontros, Palestras, Reuniões e Feiras

I – Sessão de Posse do Governador e Vice-Governador do Estado no dia 01 de
janeiro de 1999 no Palácio Barriga Verde.

II -  Posse do Procurador Geral do Estado, Dr. Walter Zigelli, no dia 11 de janeiro
de 1999, no auditório do TCE.

III - Abertura do Programa de Treinamento aos novos servidores do TCE no dia
01 de fevereiro de 1999.

IV –Posse dos Deputados na ALESC.

V – Audiência com o deputado Gilmar Knaesel, presidente do Legislativo no dia 4
de fevereiro de 1999.

VI – Sessão solene de instalação da 1a  sessão legislativa da 14a Legislatura, na
Assembléia Legislativa no dia 17 de fevereiro de 1999.

VIII – Participação no IV Encontro Nacional e II Encontro Internacional do
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas no dia 24 de fevereiro de 1999, em Aracaju.

VIII –Reunião com o colegiado, no Palácio Santa Catarina, com a apresentação
do projeto Legalidade e Eficiência na Administração Pública, pelo Procurador Geral do Estado
no dia 2 de março de 1999.

XIV – O presidente do TCE/SC assume a Presidência da ASUL – Associação de
Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, até o início de abril, diante do pedido de
licença do então presidente da entidade, conselheiro Carlos Pinna de Assis, do TCE/SE, que
participa de curso na Escola Superior de Guerra.

X - Participação no 2º Encontro do Ministério da Educação e Tribunais de Contas
do Brasil, nos dias 27 e 28 de maio em Brasília. No encontro foram debatidas as novas
regras do ensino, no tocante a interpretação da nova legislação aplicável à área educacional,
em especial, quanto às prestações de contas do FUNDEF.

XI - Palestra no Ciclo de Debates em Direito Público sobre o tema "Controle
Público, Controle Social e Cidadania", promovido pela OAB/SC, no dia 23 de junho de 1999.

XII - Reunião do Conselho Deliberativo da Associação de Entidades Oficiais de
Controle Público do Mercosul (ASUL), ocasião que ocorreu a transmissão da Presidência da
ASUL, no dia 09 de Abril de 1999, na cidade de San Fernando del Valle de Catamarca.

XIII - Palestra, no Seminário da Associação Catarinense de Engenheiros – ACE,
com o tema: “O Tribunal de Contas do Estado e a Fiscalização de Obras Públicas no dia
10/05/99, no Auditório do TCE”.

XIV -, Palestra com o tema: “Técnica de Processo Legislativo” no dia 11 de maio
de 1999.
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XV - Palestra proferida pelo Presidente do TCE,  na UNIVALI, sobre a
“Importância da Contabilidade para a Administração Pública no dia 11 de Maio de 1999,  na
cidade de Biguaçu”.

XVI - Participação na solenidade de Abertura, e como Palestrante, no Seminário
Estadual sobre a Reforma Administrativa, na Assembléia Legislativa nos dias 20 e 21 de maio
de 1999.

XVII - Reunião envolvendo representantes do MEC e dos Tribunais de Contas,
para tratar da elaboração do documento para estabelecer formas, periodicidade e
procedimentos de comprovação da aplicação dos recursos do FUNDEF pelos governos
estaduais e municipais, tanto aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo, quanto aos respectivos TC'S. A reunião foi realizada no edifício sede do MEC em
Brasília, no dia 01/07/99.

XVIII - Lançamento oficial da primeira FIMC, promovida pela ALESC e FECAM,
no dia 11 de agosto de 1999, em Florianópolis, no Centro de Eventos Centro Sul.

XIX - Encontro dos Tribunais de Contas do País, em São Paulo, no dia 18 de
agosto. O objetivo do encontro era discutir o projeto de lei n. 18/99, que trata sobre
responsabilidade fiscal.

XX - Reunião de audiência pública na Câmara de Deputados, junto à comissão
especial destinada a apreciar e proferir parecer ao projeto de lei de responsabilidade fiscal.

XXI - Palestra proferida pelo presidente do TCE, com o tema "Controle Público,
Controle Social e Cidadania", no dia 27 de julho de 1999 em Florianópolis, no Centro de
Ensino da polícia Militar.

XXII -  Solenidade comemorativa ao sesquicentenário da morte da "Heroína dos
Dois Mundos" - Anita Garibaldi, no dia 04 de agosto de 1999, em Laguna, na Sociedade
Recreativa Congresso Lagunense.

XXIII - Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal- Palestra
na abertura do evento, na cidade de Chapecó, no dia 09 de setembro de 1999 e na cidade
de Florianópolis, no dia 05 de novembro, no encerramento, sobre o projeto de lei de
Responsabilidade Fiscal, em  Florianópolis, no Centro de Eventos,.

XXIV - Palestra no XIII Congresso de Direito Administrativo com o tema “O papel
dos Tribunais de Contas face a Emenda Constitucional n° 19 e O Controle dos Contratos de
Gestão”, no dia 01 de outubro de 1999 - Local: Hotel Castelmar – Florianópolis - SC.

XXV - Participação, na Assembléia Legislativa, da Sessão solene em homenagem
aos Deputados que integraram no Plenarinho da Assembléia.

XXVI - Reunião de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, para tratar
da Lei de Responsabilidade Fiscal -  do TCE no XX Congresso de Tribunais de Contas do
Brasil nos dias 12 a 15 de outubro de 1999, no Hotel Carlton, Ceará.



39

XXVII - Solenidade de abertura da 1ª FIMC - Feira de Integração dos Municípios
Catarinenses - no dia 03 de novembro de 1999 no Centro de Convenções de Fpolis – Centro
Sul

XXVIII - Palestra na solenidade de encerramento do Ciclo de Estudos de Controle
da Administração Municipal sobre "Aspectos do projeto de lei de Responsabilidade Fiscal"
com a participação de prefeitos, vereadores e técnicos de todo o Estado no dia 05 de
novembro de 1999,  no Centro de Convenções de Fpolis – Centro Sul

XXIX - Palestra sobre “O Sistema Fundacional de Santa Catarina: Identidade e
Função Social” no  Seminário Catarinense de Ensino Superior, no dia 19 de novembro de
1999, Local: Auditório do Coral Plaza Hotel, Florianópolis .

XXX - Reunião com o Secretário dos Transportes e Obras, Deputado Leodegar
Tiscoski e o Diretor Geral do DER, Sr. Edgar Roman, para tratar sobre o sistema de
concessões das rodovias no dia 29 de novembro de 1999 - Local: Gabinete da Presidência do
TCE.

XXXI - Solenidade no TCE para prestar uma homenagem ao criador dos Tribunais
de Contas do Brasil, Ruy Barbosa, no ano em que se comemora o sesquicentenário de seu
nascimento no dia 7 de dezembro de 1999 - LOCAL Auditório do TCE.

XXXII- Solenidade de inauguração da nova sede da Secretaria de Controle
Externo do TCU em Santa Catarina no dia 9 de dezembro de 1999 - Local: Rua São
Francisco, 234 – Centro -  Fpolis - SC.

XXXIII- O Conselheiro Salomão Ribas Jr e o Conselheiro Antero Nercolini
tomaram posse para o cargo de Presidente e Vice Presidente do Tribunal de Contas do
Estado para o exercício de 2000.
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6. CONCLUSÕES

Administrar recursos públicos significa gerir com eficiência, eficácia,
efetividade e equidade além de permitir à sociedade todas as informações que
possibilitem uma análise criteriosa dos resultados alcançados. E é isso que permite
que um órgão, seja ele público ou privado, seja considerado necessário e crível.

Com este propósito, o Tribunal de Contas do Estado cumpre com o seu
papel de órgão de controle externo e, ao mesmo tempo, dá uma resposta a
população que anseia por conhecer as ações de fiscalização e orientação que possam
implicar no bom uso dos recursos e atendimento das necessidades sociais.

Senhores Deputados, foram estas as atividades e os objetivos que
nortearam cada uma das ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, ao longo do ano de 1999.

Atenciosamente,

Conselheiro Salomão Ribas Júnior
Presidente


