
 

 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

Em atenção ao cronograma de delineamento do Plano 2008-2011, que foi aprovado 
pela Presidência, no terceiro trimestre destacam-se as atividades de sensibilização do público 
interno para a implantação de uma nova ferramenta de gestão — o Balanced Scoredcard 
(BSC). 

O BSC já é adotado por instituições públicas como o Superior Tribunal de Justiça, o 
Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, além do Tribunal de Contas da 
União, sendo que a etapa de sensibilização contou com a participação desses entes.  

Na 1ª. Atividade, os servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal 
de Contas da União Daniel Luiz de Souza, Leonard Renne Guimarães Lapa e Nicole Veiga 
Prata expuseram sobre a experiência do Tribunal de Contas da União no uso do BSC, numa 
palestra proferida no auditório do Tribunal de contas de Santa Catarina em 09 de agosto.  

A palestra foi dirigida a todos os ocupantes de cargos e funções de confiança, com 
a presença de integrantes externos, como o secretário de Controle Externo do TCU, em Santa 
Catarina (SECEX-SC), João Manoel Dionísio, dos promotores de justiça do Centro de Apoio 
Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público Estadual Benhur Poti Betiolo e 
Fabrício José Cavalcanti e da assessora de Planejamento do TJ/SC Bianca Wisbeck Bernstorff. 
João Dionísio enfatizou que um dos pontos mais importantes do planejamento estratégico é a 
continuidade. "Compromissos do planejamento não pertencem ao administrador ou a alguém 
em particular, mas a toda a instituição." 

 Na sexta-feira (10 de agosto), cerca de 40 servidores — entre diretores, assessores 
de gabinetes, coordenadores de controle e chefes de departamento — participaram de uma 
oficina conduzida também pelos servidores do TCU, na Escola de Administração Fazendária, 
com sede em Florianópolis. A proposta da dinâmica foi visualizar como funciona a metodologia, 
através de exercícios práticos.  

No dia 17/08, às 15 horas, no auditório da Casa, foi proferida palestra sobre o 
processo de planejamento estratégico do Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Humberto 
Martins, do STJ, e por Ivan Gomes Bonifácio, coordenador de Planejamento do órgão. Os 
conselheiros, auditores, procuradores, diretores, assessores de gabinete, coordenadores de 
controle e chefes de departamento, divisão e setor, além de autoridades e representantes das 
áreas de planejamento, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado constituíram-
se no público-alvo. 

 
 
4.2. PROMOEX 
 

Dentro das atividades do PROMOEX programadas para o terceiro trimestre de 2007, 
destacam-se: 
 Palestra de sensibilização e capacitação sobre Planejamento Estratégico e Balanced 
Scorecard - BSC, metodologia a ser adotada no processo de planejamento estratégico visando 
a revisão e implementação do Planejamento Estratégico do TCE/SC. A palestra/capacitação foi 
ministrada por três servidores da Secretaria de Planejamento do Tribunal de Contas da União 
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(SEPLAN/TCU) nos dias 09 a 11 de agosto de 2007 no centro de treinamento da Secretaria de 
Estado da Fazenda, em Florianópolis. 
 reunião técnica do Grupo de Tecnologia de Informações (TI) e da LRF do Promoex em 
Brasília – DF entre os dias 13 e 15/08. A reunião contou com a participação do servidor Paulo 
Roberto Riccioni Gonçalves, Coordenador do Grupo de Gestão de TI do PROMOEX, lotado na 
Diretoria de Informática. Este trabalho objetiva, entre outros, a construção do Portal e Rede dos 
Tribunais de Contas brasileiros. 
 palestra realizada no dia 17/08, no auditório do Tribunal de Contas de Santa Catarina, sobre 
o processo de Planejamento Estratégico do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Exmo. 
Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado do servidor Ivan 
Gomes Bonifácio, Coordenador de Planejamento daquele órgão. 
 curso de Capacitação em Auditoria Operacional (1º e o 2º módulos) realizado em Brasília – 
DF. O curso, composto de 04 (quatro) módulos, sendo que os dois primeiros  trataram sobre  
temas de Políticas Públicas e Auditoria Governamental. O curso foi coordenado pelo Instituto 
Rui Barbosa – IRB, com o apoio do Grupo Temático de Auditoria Operacional e foi realizado 
pela Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília. Para esse curso foram 
designados quatro Auditores Fiscais de Controle Externo do TCE/SC: Azor El Achkar, Michelle 
Fernanda de Conto, Nilson Zanatto e Roberto Silveira Fleischmann. 
 curso sobre Políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
ministrado pela servidora do TCE/DF Heloísa Garcia Pinto, Analista de Finanças e Controle 
Externo, Coordenadora Administrativo-Financeira da UEL/PROMOEX daquele Tribunal. O curso 
foi realizado entre os dias 26 e 28/09 na sede do Tribunal de Contas de Santa Catarina, tendo 
como objetivo orientar subexecutores do Promoex sobre os procedimentos de licitação e 
seleção previstos nas políticas do BID a serem utilizados nas aquisições e contratações 
financiadas com recursos desse Banco, bem como sobre a elaboração da documentação 
pertinente. O referido Curso teve duração de 20 horas.  
 
 
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 2007 cabe registrar: 
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 99 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 30 matérias publicadas
sobre o TCE;

 49 matérias distribuídas à imprensa, com 73,33% de aproveitamento. Destas 49 matérias
produzidas pela ACOM, 13 foram decorrentes de Decisões do Pleno;

 198 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos releases - matérias jornalísticas
- distribuídos pela ACOM, 72 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído;

 477 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema)
mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 46 foram ilustradas por fotografias e 22 foram
veiculadas nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema;

 3.398 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno
pela INTRANET. Foram 1.224 de jornais de circulação nacional e 2.174 de circulação estadual
e do interior;

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

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

email da ACOM.
 35 registros na Retrospectiva.

 
 aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 

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 2007. 

 
TABELA 20 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Valor 
R$ 

Publicação 

Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina 

Acrescer disposições ao Termo de Cooperação n° 001/2007 – que tem 
por objeto estabelecer formas de cooperação entre o TCE/SC e o 
MP/SC, para aprimorar o desempenho de suas atribuições 
constitucionais e legais, em especial, as atividades de controle externo 
dos atos da Administração Pública, através da promoção de atividades 
de capacitação e aperfeiçoamento dos agentes públicos e do 
intercâmbio de informações entre os signatários, visando apereiçoar o 
processo de cooperação institucional entre os partícipes. 

- 07/08/2007 

Assembléia Legislativa - 
ALESC 

Altera objeto visando a relalização de cursos de capacitação, de 
formação e de aperfeiçoamento, de graduação e pós-graduação, de 
intercâmbio de treinandos e instrutores, etc.. 

- 22/8/2007 

Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina 

Complementar o Termo de Cooperação 002/2007 e respectivo Termo 
Aditivo n° 001/2007, que consiste no apoio para execução da nova 
etapa da campanha intitulada “O que você têm a ver com a 
corrupção?”, destinada principalmente ao público infantil e juvenil. 

- 14/09/2007 

    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


