
 

 
 
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

Em continuidade às atividades do 2º Trimestre, procurou-se um delineamento 
metodologicamente mais cuidadoso dos projetos da Corte Catarinense, o que envolveu a 
aprovação da Portaria que regulamenta a gestão de projetos e a elaboração do Manual de 
Gestão de Projetos – MGP). Referido manual objetiva auxiliar os gestores de projeto na 
elaboração de suas propostas, assim como orientá-los na condução de todas as etapas do 
trabalho. Trata-se de uma adaptação ao Manual elaborado pela área de planejamento do TCU 
que, por sua vez, embasa-se especialmente no PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge), referencial internacional dos processos e procedimentos geralmente aceitos nessa 
área.  

No tocante aos contatos externos, dois integrantes da área de planejamento 
participaram de evento, em Tocantins, promovido pelo IRB (Instituto Rui Barbosa) e Promoex 
(Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Tribunais de Contas dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros). As atividades congregaram técnicos dos 
Tribunais de Contas de todo o Brasil para compartilhar experiências e soluções sobre o 
Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial e a política e gestão de pessoal. 

Tais trabalhos, enriquecido por integrantes do Tribunal de Contas da União e do 
Ministério do Planejamento, ensejaram recomendações que embasarão as ações de 
implantação dos planos estratégicos nos Tribunais de Contas. 

 
 

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 
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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$ 121.542,26. O saldo já está parcialmente comprometido em 
processos de aquisições de equipamentos de informática, com a contratação de serviços de 
consultoria em redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de controle externo, bem 
como para aquisição de veículos destinados às atividades de auditoria. 

Foi encaminhado para direção nacional do PROMOEX o plano de aquisição para o 
ano de 2008, prevendo investimentos no valor de R$ 1.911.499,55, sendo R$ 1.375.657,67 de 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e R$ 535.841,88 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$ 752.902,52, sendo R$ 121.542,26 dos recursos de convênio e R$ 
631.360,26 da contrapartida do Tribunal. 

No 3º trimestre de 2008, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no 
montante de R$ 28.452,20, dos quais R$ 10.142,59, foram originários da fonte de recursos do 
convênio e R$ 18.309,61 da contrapartida do TCE/SC .  

 
Os recursos financeiros foram utilizados para financiar a participação de servidores 

deste Tribunal em eventos técnicos tais como: 
 

 Encontro de Trabalho do Sub-grupo de Procedimentos Contábeis, reunião técnica 
realizada em Brasília – DF, na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – 
STN/MF, nos dias 15 a 17 de setembro, em continuidade à revisão dos Manuais da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e aspectos relacionados à contabilidade pública.  
 I Encontro Técnico Nacional IRB-PROMOEX, abordando os subcomponentes locais 
“Planejamento Organizacional” e “Gestão de Pessoas”. O Evento, realizado nos dias 13 e 14 de 
agosto, em Palmas/TO, foi coordenado pelo Instituto Rui Barbosa, com a organização do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e apoio dos Grupos de Trabalho Gestão de 
Pessoas e de Planejamento. 
 Encontro Técnico Sobre a Auditoria Operacional realizado em Curitiba, nos dias 24 e 25 
de julho do corrente ano. O encontro teve por objetivo avaliar os trabalhos já desenvolvidos 
pelas equipes das auditorias-piloto dos Tribunais de Contas, na área de educação, em seus 
respectivos estados, por meio de oficinas de trabalho que, por sua vez, visam orientar sobre a 
estratégia metodológica e a aplicação de procedimentos auditorias. 
 Reuniões Técnicas realizadas em Brasília – DF, nos dias 15 e 16 de julho, no Ministério 
do Planejamento com objetivo de apresentar o Portal dos TCs aos representantes do Governo 
Federal com vista a integração com os Órgãos e Entidades Federais para disponibilização dos 
dados e informações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, bem como por solicitação da 
Direção Nacional do Programa, com os membros do comitê técnico, com objetivo de realizar 
uma avaliação geral do Programa e definir ações para acelerar a execução do componente 
local. 

 
Encontram-se em andamento neste Tribunal, no montante de R$ 665.037,90, os 

seguintes processos de contratação de serviços e de aquisição de equipamentos: 
 Aquisição de 20 (vinte) microcomputadores portáteis para serem utilizados pela área 
técnica deste Tribunal nas ações de Controle Externo, no valor estimado de R$ 83.510,80. 

 
 Aquisição de 2 (dois) veículos automotores para serem utilizados pela área técnica deste 
Tribunal nas ações de Controle Externo no valor estimado de R$ 150.000,00. 
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 Contratação de serviços de consultoria de apoio técnico/metodológico de profissionais 
de estatística, com duração de dois meses, visando o processo de capacitação com a 
realização de auditoria operacional – piloto nacional, por todos os Tribunais de Contas, 
signatários do PROMOEX, em conjunto com o Tribunal de Contas da União, tendo como tema a 
“formação de professores no ensino fundamental”. Valor estimado da despesa em R$ 6.832,00. 
 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. Valor estimado da despesa em R$ 63.000,00. 
 Contratação de empresa 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 adotará os procedimentos previstos na GN 2350-7 (norma do BID), 
modalidade Seleção Baseada na Qualidade (SBQ). O valor previsto para a realização da 
consultoria é de R$ 361.695,10. 
 

 
4.3. Corregedoria 

 
A Corregedoria-Geral funciona desde 2001 no âmbito deste Tribunal de Contas, 

tendo como atual Corregedor o Conselheiro Luiz Roberto Herbst. 
A Corregedoria, juntamente com a Presidência, realiza rigoroso controle quanto à 

observância dos prazos legais e regimentais dos processos, dando ênfase àqueles mais 
antigos em tramitação na Casa. Para isso, encaminha relatórios bimestrais às diversas 
unidades internas, apontando para o período de tempo, além daquele estabelecido 
regimentalmente, em que determinado processo se mantém estacionário em determinado setor, 
visando cientificar os membros e servidores da casa quanto ao desempenho de seus setores e 
quanto à eficácia de suas ações. 

É também realizado pela Corregedoria, o acompanhamento dos processos de 
editais de licitação, na modalidade de concorrência1, Tem-se por objetivo, com tal controle, 
assegurar a manifestação desta Corte de Contas acerca da regularidade do edital de licitação 
antes mesmo da abertura dos envelopes, viabilizando sua correção ou reformulação antes da 
formação de qualquer vínculo obrigacional entre os participantes e a administração pública. 

Outra atividade exercida pela Corregedoria-Geral, que contribui significativamente 
para o aprimoramento do controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, são as 

                                                        
1

E também nos casos de dispensa ou de inexigibilidades de licitação de valor igual ao exigido para concorrência. (Instrução 
Normativa nº TC-01/2002). 
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reuniões promovidas entre Assessores de Conselheiros e Auditores e Diretorias Técnicas, para 
discussão de temas polêmicos, cujas deliberações são repassadas ao Colegiado da Corte, a 
título de subsídio quando da decisão de matérias relacionadas com os ditos temas. 

Esta Corregedoria, em parceria com a Consultoria-Geral, órgão interno responsável, 
entre outras funções, pela análise de recursos interpostos contra decisões desta Corte de 
Contas, chamou a si a tarefa de encaminhar, em caráter permanente e sistemático, aos Órgãos 
de Controle deste Tribunal, por meio eletrônico, os pareceres que alteraram entendimentos por 
eles manifestados na instrução dos processos originais, adequando assim os procedimentos e 
uniformizando o conteúdo jurídico das decisões típicas de controle.  

Pode-se destacar ainda outras atividades da Corregedoria como: pedidos de 
providências em relação à prorrogação de prazos, morosidade processual, irregularidades na 
juntada de documentos; revisão de Instrumentos Normativos; participação em Reuniões e/ou 
Comissões, parte integrante e permanente da Comissão de Avaliação e Controle Documental;  

Outra atribuição da Corregedoria é a de exercer a supervisão dos serviços de 
controle interno do Tribunal. 

No terceiro trimestre foi à realizado o Inventário de Processos, confrontando os 
processos físicos existentes nas diversas Unidades e Setores e aqueles cadastrados no 
Sistema de Processos – SIPROC. Tendo como principal objetivo avaliar o real estoque de 
processos que tramitam neste Tribunal, bem como aqueles arquivados, buscando, a 
sistematização dos mesmos, a fim de preventiva e pedagogicamente contribuir para a melhora 
do desempenho e o alcance de metas institucionais. 

Como metas atingidas pode-se citar a implantação de uma Unidade de Ouvidoria, 
mediante a Resolução n. TC-28/2008, projeto patrocinado por este Órgão. A Ouvidoria é um 
importante instrumento de controle social e fator de transparência na apuração de fatos 
denunciados. 

Cita-se ainda a aprovação do Regulamento da Corregedoria-Geral, mediante 
Resolução n. TC-30/2008. Com a elaboração e aprovação desse documento, pretende-se 
ensejar o efetivo cumprimento da missão institucional confiada a este órgão, assim como 
enriquecer o rol de procedimentos subsumidos no contexto de suas atribuições.  
 
 
4.4. Ouvidoria 
 

A criação do órgão de Ouvidoria do Tribunal de Contas, disponibilizando serviços 
diretamente ao interessado, em muito contribuirá para que as ações de fiscalização tenham 
atuação mais destacada e mais próxima do interesse do cidadão, promovendo o atendimento às 
suas necessidades relacionadas à prestação de serviços públicos.  

A responsabilidade do Tribunal de Contas, ao longo do tempo, é crescente, pois a 
sociedade espera que as ações de fiscalização da aplicação dos recursos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública sejam cada vez mais abrangentes e resultem na melhoria 
da qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados.  

Com a instalação da Ouvidoria, o Tribunal de Contas estará prestando novos e 
relevantes serviços aos cidadãos e à Sociedade Catarinense em geral, que poderão se utilizar 
desta Corte de Contas para fazer suas reclamações, suas críticas, apresentar sugestões, 
solicitar informações e, ainda, fornecer informações relevantes sobre atos administrativos e de 
gestão praticados por órgãos e entidades da administração pública, dos Municípios e do Estado 
de Santa Catarina, sujeitos à sua jurisdição. 

No trimestre em curso, dentre as atividades desenvolvidas pelo Projeto “OUVI”, um 
dos projetos que integra o Planejamento Estratégico 2008-2011 do TCE/SC, destaca-se a 
reformulação a Proposta do Projeto, procedendo-se as alterações decorrentes do resultado da 
reunião de 01/10/2008, coordenada pelo Senhor Presidente, Conselheiro José Carlos Pacheco 
e que contou com a participação do Senhor Corregedor-Geral, Conselheiro Luiz Roberto 
Herbst, dos Diretores da DGPA, DIN, DPE e de membros da equipe do Projeto. 
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A implantação da Ouvidoria, pela importância que terá no desenvolvimento das 
ações de controle externo exercidas por este Tribunal de Contas, muito contribuirá para o 
estreitamento das relações do Tribunal com os cidadãos e na ampliação do controle social. 
 
 
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 
terceiro trimestre de 2008 cabe registrar as ações de comunicação interna e externa 
demonstrados nas tabelas abaixo: 

 
 

4.5.1.  Comunicação Interna 
 
 
TABELA 20 - 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 

1.666 166   913 342 2.987 
Fonte: ACOM 

 
 
 
TABELA 21 - APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS ENCAMINHADAS À IMPRENSA  

 
Matérias publicadas na intranet  

 
Comunicação Sistema Interno 

de Som 

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

na intranet” 
99 9 14 

Fonte: ACOM 
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4.5.2. Comunicação Externa 
 
 
TABELA 22 – DIVULGAÇÃO INTERNA  

Releases 
encaminhados 

Releases 
aproveitados pela 

imprensa 
Matérias publicadas 

decorrentes de releases 
Matérias produzidas 

decorrentes de decisões do 
Pleno 

43 34 169 18 
   Fonte: ACOM 

 
 
TABELA 23 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE  

Publicadas em jornais 
e revistas1 

Publicadas em 
blogs e sites Veiculadas em TVs2 Veiculadas em 

Rádios3 Total4 
366 106 31 17 520 

  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 24 – AVALIAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE  

Matérias positivas e neutras1 % Matérias negativas2 % Total 
514 97,38 6 2,62 520 

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 25 - 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 

143 43 12 49 
Fonte: ACOM 
 
 
TABELA 26 - MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS  

 
Notas de colunistas que citam o TCE Releases aproveitados em 

notas de colunistas 

Notas decorrentes 
dos releases 
aproveitados 

74 22 28 
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 
terceiro trimestre de 2008. 

 



 33

TABELA 27 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
N° Tipo Instituição Objeto Valor 

R$ 
Publicação 

001 TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
TÉCNICA 
 

TRIBUNAL DE 
CONTAS DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS - 
TCE/AM 
 

COOPERAÇÃO EM TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÕES, PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA 
NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES 
CONSTITUCIONAIS DE CONTROLE 

Sem 28/07/2008 

 1º TERMO 
ADITIVO 
 

TRIBUNAL DE 
CONTAS DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS - 
TCE/AM 

CESSÃO DO MÓDULO E-SFINGE-OBRAS, 
INTEGRANTE DO SISTEMA E-SFINGE. 

Sem 28/07/2008 

S/N TERMO DE 
COMPROMISSO 

ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA - ALESC 
/ TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA - TJSC/ 
TRIBUNAL DE CONTAS 
- TCE/SC 

O OBJETO DESTE TERMO CONSISTE NO 
COMPROMISSO QUE ASSUMEM AS TRÊS 
INSTITUIÇÕES DE MANTER O HASTEAMENTO DA 
BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
LOCALIZADA NA PRAÇA TANCREDO NEVES, 
CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA. 

- 18/08/2008 

02/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 
 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA - UDESC 

CONCESSÃO BOLSAS DE ESTÁGIO PARA 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E 
QUE FREQÜENTAM OS CURSOS DE: 
ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
E BIBLIOTECONOMIA – GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO 

Sem 18/09/2008 

03/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 
 

FACULDADE 
DECISÃO 

CONCESSÃO BOLSAS DE ESTÁGIO PARA 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E 
QUE FREQÜENTAM OS CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Sem 06/10/2008 

       Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 


