
 

 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No 1º. Trimestre foram empreendidos esforços para que o Plano Estratégico seja 
pormenorizado, valendo-se da gestão de projetos. O trabalho por projeto define uma forma 
diferente de se atuar em equipe, uma vez que a liderança, a execução e o controle de projetos 
necessitam de habilidades, técnicas e métodos específicos para se alcançar determinado 
resultado. A metodologia propicia uma mudança gradual de paradigmas quando proporciona às 
equipes de trabalho uma maior flexibilidade e autonomia que refletirá no envolvimento e na  
responsabilidade da própria equipe com a qualidade do resultado final apresentado. 

De uma parte, houve estudos e visitas técnicas (ao TCU e ao STJ, instituições 
que são referências ao TCE/SC) sobre as experiências institucionais na concepção, 
delineamento, implantação e controle da Gestão Estratégica, mormente sobre o 
desenvolvimento e implantação dos projetos relacionados ao Planejamento Estratégico, bem 
como sua operação, com atenção aos recursos de TI.  

Internamente, foram efetuadas reuniões para a indicação dos gestores dos projetos 
do planejamento estratégico 2008-2011, nas quais participaram a Chefia de Gabinete da 
Presidência, Diretores Gerais, Diretores de Unidades e Assessores, resultando em vinte e dois 
gestores indicados. Tais servidores constituirão no público-alvo para capacitação a carga de 
servidores do Tribunal de Contas da União lotados na Secretaria de Planejamento, a serem 
capacitados no 2º. trimestre.  

 
 
4.2. PROMOEX 
 

O Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo – PROMOEX, 
representa uma oportunidade histórica de integração institucional dos órgãos de controle 
públicos do Brasil, que deverá levar ao fortalecimento das instituições de controle externo e 
alavancar os resultados de suas ações constitucionais e legais, sob o aspecto da eficiência, 
eficácia e efetividade. 

O programa, que abrange todos os Tribunais de Contas estaduais, municipais e 
distrital do país, está sendo financiado, em parte, com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, e seguindo a metodologia e regras preconizadas por esta instituição 
financeira. 

Para tanto o Governo Federal através do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão firmou com este Tribunal o Convênio MP/PROMOEX nº011/2006, de 03/04/2006, 
publicado no Diário Oficial da União nº 72, de 13/04/2006, seção 3, página 106, prevendo a 
transferência de recursos financeiros que totalizam R$ 3.358.879,20, com uma contrapartida de  
local de 40% do total transferido, ou seja, R$ 2.239.252,80, totalizando um investimento de R$ 
5.598.132,00.  

Do total de R$ 3.358.879,20, o Governo Federal já repassou ao TCE/SC o montante 
de R$ 624.541,96, ou seja, 18,59% do total previsto. Deste Total repassado já foram 
efetivamente aplicados R$ 108.161,18. O saldo já está parcialmente comprometido em 
processos de aquisições de equipamentos de informática, com a contratação de serviços de 
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consultoria em redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo, bem 
como para aquisição de veículos destinados as atividades de auditoria. 

Até o momento o Programa já aplicou recursos financeiros de forma efetiva num 
montante de R$ 702.426,20, sendo R$ 108.161,18 dos recursos de convênio e R$ 594.265,02 
da contrapartida do Tribunal. 

No 1º trimestre de 2008 o Tribunal de Contas, realizou despesas financeiras no 
montante de R$ 7.857,50, por conta dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal/BID. 
Os recursos foram destinados a custeio da participação na “Reunião Preparatória do V Fórum 
PROMOEX", realizada em Brasília - DF, na sede do TC-DF, nos dias 12 e 13 de março de 
2008, bem como para participação de seis (06) servidores em treinamento sobre "Normas de 
Aquisições do  BID/PROMOEX", realizado em Curitiba - PR,  na sede do TCE/PR, nos dias 17 a 
19 de março.  

 Além desse valor foi comprometido o montante de R$ 281.467,50, sendo R$ 
230.921,75 da fonte de recursos de convênio e R$ 50.545,75 de contrapartida, objetivando a 
contratação de serviços de consultoria de redesenho e a aquisição de vinte notebooks e 
quinhentos pen drives 

 
 

4.3. Divulgação Institucional 
 

O TCE/SC tem procurado mostrar à 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 releases para a 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 às atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação, no 
primeiro trimestre de 2008 cabe registrar: 

 
   73 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 74 matérias publicadas  

sobre o TCE; 
   25 matérias distribuídas à imprensa, com    92% de aproveitamento. Destas 25 matérias 

produzidas pela ACOM, 8 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
   89 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos  releases  - matérias jornalísticas 

- distribuídos pela ACOM, 14 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
   362 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 19 foram ilustradas por fotografias e 20 foram 
veiculadas nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema; 

   2.045 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno 
pela INTRANET. Foram 1.798 de jornais de circulação nacional e 1.766 de circulação estadual 
e do interior; 

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

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

email da ACOM. 
   21 registros na Retrospectiva. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social 
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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 
primeiro trimestre de 2008. 

 
 

TABELA 19 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 

005/2006 1º TERMO 
ADITIVO 

UFSC – UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO / PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 DOE 18.318 – 
10/03/08,  

S/Nº/2008 ACORDO DE 
COOPERAÇ
ÃO TÉCNICA 

TCU – TRIBUNAL DE 
CONTAS  DA UNIÃO 

COOPERAÇÃO PARA FISCALIZAR A 
APLICAÇÃO DE RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERAIS REPASSADOS 
ÀS UNIDADES ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, BEM COMO PARA 
REALIZAR TREINAMENTO E 
INTERCÂMBIOS DE NORMAS E 
JURISPRUDÊNCIA.  

 DOU 

42 / SEÇÃO 3 

03/03/08, pág. 96 

001/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 

IES – INSTITUTO DE 
ENSINO SUPERIOR DA 
GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO. 

 DOE 18.315 

05/03/08, pág. 51 

       Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 
 


