
 

 
 
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No primeiro trimestre de 2009 destaca-se a oficina que tratou da pormenorização do 
plano estratégico do TCE/SC por meio do plano anual de diretrizes”. O evento foi ministrado por 
integrantes do Tribunal de Contas da União e orientado a dirigentes do Corpo Técnico e a 
representantes da Corregedoria e Ouvidoria, tendo contado com a participação de 28 (vinte e 
oito) técnicos do TCE/SC na Escola Fazendária, situada nesta Capital. 

O objetivo da atividade - estabelecido pelo Gabinete da Presidência e Diretorias 
Gerais - foi alavancar a implementação do plano estratégico e seu devido acompanhamento, 
superando-se as dificuldades encontradas em 2008, resultando num documento em que 
estabelece as diretrizes para o ano em curso. 

Derivado dessa atividade, iniciaram-se reuniões para o estabelecimento dos 
indicadores de gestão para 2009, nas quais participaram integrantes de diretorias técnicas, da 
informática e planejamento e projetos. 

 
 

4.2. PROMOEX 
 

O Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito Federal e 
Municípios Brasileiros – PROMOEX, foi criado com o objetivo de fortalecer as 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. 

Neste trimestre, foi encaminhado ao Ministério do Planejamento pelo Presidente do 
Tribunal, Conselheiro José Carlos Pacheco, o 1º Termo Aditivo de 2009, com objetivo de 
prorrogar o prazo de execução do Programa e vigência do Convênio para 31 de dezembro de 
2010, bem como atualizar os valores conveniados em função da variação cambial, com os 
seguintes montantes: 

“.....valor global de R$ 4.020.901,50 (equivalente a US$ 1.971.030,15), sendo R$ 
2.362.797,78 (equivalente a US$ 1.158.234,21) o valor total de recursos, dividido 
em repasses anuais, via convênio, e R$ 1.658.103,72 (equivalente a US$ 
812.795,94) o valor que o Tribunal oferecerá em contrapartida. A taxa de cambio, 
para a equivalência em dólar descrita acima, é de R$ 2,04 = US$ 1,00, especificada 
na grade de parâmetros para a Programação Financeira Federal para 2009.” 
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Até o primeiro trimestre de 2009, o Governo Federal já repassou ao TCE/SC o 
montante de R$ 624.541,96, ou seja, 18,59% do total previsto no convênio inicial. Deste total 
repassado já foram efetivamente aplicados R$ 244.747,43. Faz parte, também, dos recursos 
federais disponíveis o montante de R$ 63.809,09, resultado da aplicação financeira dos 
recursos repassados. 

Foi encaminhado para direção nacional do PROMOEX o plano de aquisição para o 
ano de 2009, prevendo investimentos no valor de R$ 1.378.207,09, sendo R$ 955.530,47 de 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e R$ 422.676,62 referentes à 
contrapartida do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Desde o início das atividades, o Programa já aplicou recursos financeiros de forma 
efetiva num montante de R$ 1.086.704,85, sendo R$ 244.747,43 dos recursos de convênio e 
R$ 841.957,62 da contrapartida do Tribunal. 

No 1º trimestre de 2009, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no 
montante de R$ 289.908,97, dos quais R$ 100.320,00, foram originários da fonte de recursos 
do convênio e R$ 189.588,97 da contrapartida do TCE/SC. 

Os recursos financeiros foram utilizados para financiar a participação de servidores 
deste Tribunal em eventos técnicos tais como: 
 

 Reunião das Unidades Executoras Locais, realizada na sede do Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – MS, nos dias 17, 18 e 19 do corrente 
mês. A Reunião Técnica das UELs tratou de orientações para melhor execução do 
PROMOEX, bem como a realização da atualização dos Projetos e elaboração dos POAs 
(2009 e 2010). Participaram os Auditores Fiscais de Controle Externo Gilberto Paiva de 
Almeida e Raul Fernando Fernandes Teixeira, ambos Coordenadores da Unidade Local de 
Execução – UEL do PROMOEX deste Tribunal.  
 1ª Reunião do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios ser realizado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda no período de 16 a 18 de março 
na cidade de Brasília – DF. Participaram os Auditores Fiscais de Controle Externo Sidney 
Antônio Tavares Júnior e Luiz Claúdio Viana. 
 III Encontro Técnico Nacional IRB-PROMOEX – Educação Compartilhada, realizado em 
Palmas/TO, nos dias 26 e 27 de março de 2009. Participaram os Auditores Fiscais de 
Controle Externo João Luiz Gattringer e Joseane Aparecida Corrêa, ambos do Instituto de 
Contas.  

Também houve a realização de oficina e orientações para o delineamento do Plano Anual de 
Diretrizes de 2009 deste Tribunal, em consonância ao Plano Estratégico do TCE/SC (2008-
2011). A oficina foi realizada nos dias 19 e 20 de março, do corrente ano, no período 
vespertino, na Escola Fazendária, nesta capital, ministrada pelos Analistas de Controle Externo 
do TCU Daniel Luiz de Souza e Markus Buhatem Koch. 
Foram repassados ao IRB – Instituto Rui Barbosa, conforme convênio celebrado em 23 de 
outubro de 2006, o montante de R$ 40.719,00, correspondendo a 3ª e a 4ª, do cronograma 
financeiro de desembolso do referido convênio.  Ficou em aberto a última parcela no valor de 
R$ 19.523,00, a ser liberada no segundo semestre de 2009. Também ocorreu repasse a 
ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil a 3ª e última parcela 
do Convenio, no valor de R$ 7.437,00, conforme convênio celebrado em 26 de julho de 2006 e 
1º termo aditivo, de 19/06/2007. 
Dos processos em andamento forma concluídos no trimestre as seguintes aquisições e 
serviços: 

 Aquisição de 20 (vinte) microcomputadores portáteis para serem utilizados pela 
área técnica deste Tribunal nas ações de Controle Externo; 
 Aquisição de 2 (dois) veículos automotores para serem utilizados pela área 
técnica deste Tribunal nas ações de Controle Externo. 
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 Contratação de serviços para a produção de audiovisual institucional, de caráter 
informativo e educativo, sobre as origens, atribuições e funcionamento do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, com captação e edição em sistema HDV ou 
superior, para veiculação interna e externa, com duração aproximada de 15 (quinze) 
minutos. O audiovisual será editado com três blocos distintos, com duração aproximada 
de 5 (cinco) minutos cada um, para exibição, em conjunto ou parcial. O primeiro tratará 
das origens do controle dos gastos públicos no mundo e no Brasil, a criação e os 
principais avanços do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O segundo 
abordará a missão, o âmbito da fiscalização e as principais atribuições do TCE/SC. O 
terceiro e último bloco apresentará a atuação do TCE/SC e seus esforços para interação 
com a sociedade e contribuições para o exercício do controle social. 

Encontra-se em execução neste Tribunal o contrato de consultoria para o 
Redesenho dos Métodos, Técnicas e Procedimentos de Controle Externo, produtos previstos 
no Projeto e Plano Operacional Anual (POA) PROMOEX/TCE/SC/2007. O desenvolvimento dos 
trabalhos está dividido em seis fases subseqüentes, com prazo previsto de realização em 10 
meses, ou 230 dias úteis (23 dias úteis/mês): FASE1 – Sensibilização dos servidores e 
identificação de macroprocessos; FASE 2 – Identificação e mapeamento dos processos 
finalísticos; FASE 3 – Sugestão de melhoria dos atuais processos de trabalho; FASE 4 – 
Definição da nova estrutura organizacional; FASE 5 – Elaboração de manuais de serviços e 
roteiros de fiscalizações; e FASE 6 – Implantação dos novos processos organizacionais (Termo 
de Referência - Anexo 1). Para o processo de seleção e contratação este Tribunal adotou os 
procedimentos previstos na GN 2350-7 (norma do BID), modalidade Seleção Baseada na 
Qualidade (SBQ).  

 
Foram autorizados e estão em fase de contratação, os seguintes serviços e 

aquisições: 
 

 Contratação de serviços de treinamento na plataforma Microsoft Visual Studio 2008, 
para 7 servidores da DIN e 1 servidor DAF. A capacitação dos profissionais de 
tecnologia da informação é uma atividade prevista no Projeto do TCE-SC, incluso no 
subcomponente 2.5, direcionado às ações de tecnologia da informação.  O treinamento 
será dividido em 4 módulos oficiais da Microsoft que totalizam 256 horas. Deverá ser 
oferecida por empresa que faça parte do programa parceiros Microsoft (MSSP), com 
instrutores certificados Microsoft Certified Trainers (MCT).  Após este treinamento a DIN 
estará qualificada para desenvolver novos projetos na tecnologia Visual Studio em 
aplicativos Desktop. 

 Contratação de serviços para impressão de livros e certificados, assim como a gravação 
de CDs, direcionado às ações de capacitação de jurisdicionados pelo Tribunal através 
da realização do “XI CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL”, com oito eventos regionais previstos, a serem realizados através da 
coordenação do Instituto de Contas – ICON e tendo como palestrantes servidores das 
diretorias técnicas, no período de 23 de abril a 14 de maio do corrente ano. 
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4.3. Redesenho de Processos de Controle Externo 
 

As organizações são formadas pela combinação de muitos elementos, entre eles 
humanos, culturais, tecnológicos e físicos. As formas de interligação destes elementos, bem 
como o foco na visão de futuro e nas metas da organização impactam no seu desempenho, 
podendo levá-la ao sucesso ou ao fracasso. Deste modo, como forma de determinar a 
estratégia de crescimento e mudança organizacional, deve-se ter como prioridade o 
conhecimento do fluxo dos processos de trabalho da organização. Se eles não estão 
identificados deve-se começar por aí, pelo mapeamento dos processos de trabalho.  

Com esta perspectiva, foi definido como um dos objetivos prioritários do Programa 
de Modernização do Controle Externo dos Estados, Municípios e Distrito Federal – PROMOEX, 
o redesenho e a implementação dos novos processos organizacionais dos Tribunais, 
simplificando o trabalho para obtenção de uma qualidade superior, melhores resultados para os 
clientes e melhoria da efetividade das ações de gestão. Tal intenção foi referendada também no 
Plano Estratégico 2008-2011 do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC). 

Em dezembro de 2008 foi concluído o processo de seleção de empresa de 
consultoria para a realização do mapeamento e redesenho dos principais processos de controle 
externo do TCE-SC, que será custeado com recursos alocados no PROMOEX. A empresa 
selecionada, entre 14 postulantes iniciais para prestar serviços de consultoria nesta área, foi a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

No início do mês de fevereiro de 2009, iniciaram-se efetivamente os trabalhos da 
consultoria, tendo o TCE/SC indicado três servidores para compor a equipe interna, que além 
de dar apoio à contratada, serão capacitados nas ferramentas e metodologia de mapeamento e 
redesenho de processos organizacionais. Estão supervisionando a realização dos trabalhos os 
Auditores Adircélio de Moraes F. Junior e Gerson dos Santos Sicca. 

No contrato firmado entre a FGV e o TCE/SC está previsto o mapeamento e redesenho 
de 15 processos de trabalho finalísticos, são eles: 

 
1. instrução e apreciação de contas anuais do Estado, prestadas pelo governador; 
2. instrução e apreciação de contas anuais dos municípios, prestadas pelos prefeitos; 
3. instrução e apreciação de denúncias e representações;  
4. instrução e apreciação de exame prévio de editais de licitação; 
5. instrução e apreciação para fins de registro de atos de aposentadoria, reforma transferência 

para a reserva e pensões e de admissão de pessoal1;  
6. instrução e apreciação da fiscalização de atos e contratos administrativos; 
7. instrução e apreciação da fiscalização de órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE, por 

meio de auditoria, inspeção ou outras formas; 
8. instrução e apreciação de pedidos da Assembléia Legislativa; 
9. instrução e julgamento de contas anuais de unidades gestoras; 
10. instrução e julgamento de agentes públicos responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos;  
11. instrução e julgamento de tomada de contas especial;  
12. instrução e julgamento de prestação de contas de recursos repassados pelo Poder Público 

estadual e municipal a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, a qualquer título e 
por qualquer meio;  

13. instrução e julgamento de recursos; 
14. instrução e decisão sobre consultas; 
                                                        
1  Em razão da complexidade do fluxo do processo e de suas características, optou-se em subdividi-lo em: 1) 
instrução e apreciação para fins de registro de atos de aposentadoria, reforma transferência para a reserva e 
pensões e 2) instrução e apreciação para fins de registro dos atos de admissão de pessoal 
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15. monitoramento de decisões Plenárias. 
Importante entender que um processo é composto por várias atividades e deve 

estar inserido pelo menos em um dos macroprocessos organizacionais. A proposta da FGV2 é 
devenvolver uma série de entrevistas, buscando uma visão sistêmica do TCE/SC, para 
identificar as atividades executadas em cada um dos processos, verificando diferenças entre as 
normas existentes e os procedimentos executados, a ocorrência de retrabalho e atividades 
desnecessárias, bem como relacionar os processos aos macroprocessos do TCE/SC.  

 
Figura: Hierarquia de um processo 

 

Com a finalidade de alinhar os conhecimentos sobre a metodologia aplicada no 
trabalho, nos dias 17 e 18 de fevereiro foi realizada uma capacitação envolvendo 30 servidores 
das áreas que terão processos redesenhados (DCE, DAE, COG, DPE, DMU, DLC, DAP, SEG e 
Gabinete de Relatores). Além das aulas teóricas, também foi ministrado um módulo sobre a 
utilização de ferramenta da Microsoft (Visio) para elaboração de fluxogramas. 

Dentro da primeira fase dos trabalhos consta a identificação dos macroprocessos do 
TCE/SC, para tanto foram realizadas entrevistas com os Diretores da Diretoria de Controle dos 
Municípios, da Diretoria de Controle da Administração Estadual, da Diretoria de Licitações e 
Contratações, da Diretoria de Atividades Especiais, da Consultoria Geral, da Diretoria Geral de 
Controle Externo, Diretor da Diretoria de Projetos Especiais e com Assessores da Presidência. 
Nesta fase também foram ouvidos o Conselheiro Salomão Ribas Junior, Auditor Gerson dos 
Santos Sicca, Auditor Adircélio de Moraes Ferreira Junior e o Procurador-Geral junto ao 
Tribunal de Contas Mauro Flores Pedrozo.  

                                                        
2  Harrington H. J.(1991) Business process Improvement. McGraw-Hill 
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Na segunda fase serão mapeados os quinze processos selecionados no contrato, 
através da elaboração de (1) Fluxogramas, (2) Quadro de descrição das atividades executadas 
no fluxo do processo, (3) Quadro de pontos de sugestões de melhorias e (4) Matriz SIPOC - 
diagrama utilizado para se ter uma visão rápida do processo. O nome vem das iniciais dos 
quatro elementos do diagrama: Supplier (Fornecedor de informações ou recursos), Input 
(Entrada fornecida), Process (Processo que agrega valor e altera a entrada), Output (Saída ou 
produto final do processo) e Customer (Cliente ou pessoa, grupo ou processo que recebe a 
saída). 

Observa-se que durante a segunda fase dois processos pilotos serviram para testar 
a metodologia proposta e aprimorá-la (instrução e apreciação de contas anuais do Estado, 
prestadas pelo governador e instrução e apreciação para fins de registro de atos de 
aposentadoria, reforma transferência para a reserva) 

Também são fases do mapeamento: a sugestão de melhorias ao processos 
finalísticos, proposta de reorganização da estrutura dos órgãos de controle externo do TCE/SC, 
elaboração de manuais de serviços e roteiros, apoio a implantação dos novos processos 
organizacionais. 

Finalmente, salienta-se que, em três meses de trabalho, já foram envolvidos 
servidores de todos os órgãos de controle, bem como, representantes da SEG e representantes 
dos gabinetes de relatores, demonstrando as várias fontes de informações utilizadas para 
apoiar o trabalho de mapeamento e redesenho dos processos dos processos finalísticos, 
objetivando principalmente fornecer subsídios para traçar estratégias efetivas ao crescimento e 
aprimoramento institucional, com foco na visão de futuro do TCE/SC.    

 
4.4. Ouvidoria 
 

A unidade de Ouvidoria iniciou seus trabalhos no mês de março do corrente, tendo 
sido designados o coordenador e os servidores, além de providenciadas as instalações físicas 
básicas junto ao prédio anexo do Tribunal de Contas. 

As ações desenvolvidas neste primeiro momento compreenderam, além do 
conhecimento do projeto OUVI, integrante do planejamento estratégico do Tribunal de Contas, 
a experimentação do aplicativo de informática que será utilizado para o registro e o controle das 
demandas.  

Objetivando buscar maiores subsídios para a operação do mencionado aplicativo, 
no dia 31/03/2009 foi realizada visita à Ouvidoria Geral do Estado, onde foi possível esclarecer 
algumas dúvidas decorrentes dos testes realizados, além de fortalecer o canal de comunicação 
e colaboração que fora aberto com aquele órgão à época do projeto OUVI. 

No período também foram sugeridos os textos para visualização da Ouvidoria na 
página do Tribunal de Contas, bem como os inerentes à sua própria página e ao formulário de 
comunicação a ser acessado pelo cidadão nas demandas ao Tribunal de Contas. 

 
 
4.5. 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.  

No tocante às atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação, no 
primeiro trimestre de 2009 , cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa 
demonstrados nas tabelas 20 a 26: 
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4.5.1.  Comunicação Interna 
 
TABELA 21 - MATÉRIAS SELECIONADAS  PARA O CLIPPING ELETRÔNICO  

Matérias selecionadas de 
jornais, revistas e 

publicações de 
CIRCULAÇÃO ESTADUAL, 

que citam ou não o TCE 

Matérias 
selecionadas de 

jornais, revistas e 
publicações de 
CIRCULAÇÃO 

REGIONAL, que 
citam ou não o TCE 

Matérias 
selecionadas de 
jornais, revistas 
e publicações de 

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL, que 
citam ou não o 

TCE 

Matérias 
selecionadas 

de sites e 
blogs, que 

citam ou não o 
TCE 

Total de 
Matérias 

selecionadas 

1.190 107 481 103 1.881 
Fonte: ACOM 

 
TABELA 22 – MATÉRIAS DIVULGADAS AO PÚBLICO INTERNO 

 
Matérias publicadas na intranet  

 
Comunicação Sistema Interno 

de Som 

E-mails encaminhados para o 
público interno - “Notas para 
reforçar matérias publicadas 

na intranet” 
33 2 3 

Fonte: ACOM 

 
 
4.5.2. Comunicação Externa 
 
TABELA 23 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA 

Releases encaminhados Releases aproveitados pela 
imprensa 

Matérias publicadas decorrentes de 
releases 

17 15 68 
   Fonte: ACOM 

 
TABELA 24 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE  

Publicadas em jornais 
e revistas1 

Publicadas em 
blogs e sites Veiculadas em TVs2 Veiculadas em 

Rádios3 Total4 
256 62 8 1 327 

  Fonte: ACOM 
  1- De circulação regional, estadual ou nacional.  2 - Fonte: monitoramento feito nas TVs locais e estaduais, pela TV Clipagem.  3 - Fonte: monitoramento feito 
nas rádios locais CBN Diário, Guararema e Guarujá, pela TV Clipagem.  4 – A contagem de matérias que citam o TCE baseia-se em pesquisa realizada, diariamente, em 
cerca de 100 fontes. Por isso, é provável que o número de matérias veiculadas na imprensa que citam o TCE seja ainda maior do que o mensurado pela ACOM 
 
TABELA 25 – AVALIAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE  

Matérias positivas e neutras1 % Matérias negativas2 % Total 
327 100 - - 327 

Fonte: Clipping Eletrônico da ACOM – serviço que contempla a pesquisa em cerca de 100 fontes — jornais, blogs, sites, TVs, rádios, revistas e outras 
publicações 
1 – As matérias são classificadas como positivas quando demonstram a atuação e eficácia do órgão ou tecem elogios à Corte. Já as neutras referem-se ao TCE 
sem, no entanto, ser possível captar algum juízo de valor no conteúdo. Na avaliação das matérias, optou-se por considerar as matérias neutras e positivas de 
forma conjunta, uma vez que, mesmo que não seja possível identificar um posicionamento claro nas matérias neutras, elas contribuem para a visibilidade do TCE 
e difusão da imagem institucional perante a opinião pública. 2 – As matérias negativas apresentam conteúdo prejudicial à imagem do órgão. 

 
 
TABELA 26 - MATÉRIAS PUBLICADAS NOS JORNAIS DO INTERIOR  

Matérias que citam o TCE nos jornais 
do interior 

Releases 
encaminhados 

Releases 
aproveitados em 
jornais do interior 

Matérias decorrentes 
dos releases 
aproveitados 

110 16 7 29 
Fonte: ACOM 
TABELA 27 - MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS  
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Notas de colunistas que citam o TCE 

Releases aproveitados em notas 
de colunistas 

Notas decorrentes dos 
releases aproveitados 

78 11 14 
Fonte: ACOM 
4.6. 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 2009. 

 
TABELA 28 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 
CIASC 
001/2009 

T. Cooperação 
Técnica 

Centro de 
Informática e 
Automação do 
Estado de SC 

Cooperação mútua para implementação e 
atualização do Sistema Instantãneo de Apoio 
ao Controle Interno – SIACI. 

Sem valor 
definido 

DOT-e   1°/04/2009 
p.4 

TCE/SC 1° Termo Aditivo IES -  Instituto de 
Ensino Superior 
da Grande 
Florianópolis 

Ratificar o ajustamento original em todas as 
suas cláusulas e condições alterando apenas 
a fundamentação legal que deverá ser nos 
termos das disposições da Lei n° 11.788, de 
25 de setembro de 2008, Lei Estadual n° 
10.864/1998 e Resolução TC-06 de 15 de 
outubro de 2003. Data da assinatura: 19 de 
março de 2009. 

Sem valor 
definido 

DOTC-e  1/03/2009  
p. 222 

       Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 


