
 
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No trimestre em curso, houve a implementação do módulo de Planejamento 
Estratégico no  SIAP (Sistema Interno de Administração Pública). O módulo disponibiliza as 
informações prestadas pelos coordenadores das atividades e projetos a todos os servidores do 
Tribunal, possibilitando maior transparência ao processo, e é uma das bases às avaliações 
periódicas mensais realizadas pelo Comitê de Gestão Estratégica (CGE), composto pelo chefe 
de gabinete da presidência, assessor da presidência,  diretores gerais e integrantes da Diretoria 
de Planejamento e Projetos Especiais. 

De outra parte, a área de planejamento discutiu com representantes das áreas 
técnicas e meio (das quais se destaca a diretoria de informática) os indicadores de gestão 
delineadas pela PORTARIA N° TC 0293/2009, que aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de 
Contas do Estado para o exercício de 2009. A discussão foi posteriormente ampliada por meio 
da apresentação das conclusões e das séries históricas obtidas em evento aberto a todos os 
servidores, mormente os da área técnica, e que tratou simultaneamente do projeto de 
redesenho em curso nesta Corte de Contas. 

 
 

4.2. PROMOEX 
 

O Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito Federal e 
Municípios Brasileiros – 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. 

No âmbito deste Estado, o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP, firmou com este Tribunal o Convênio MP/PROMOEX nº 011/2006, 
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 local de 40% do total transferido, ou seja, R$ 2.239.252,80, totalizando um 
investimento de R$ 5.598.132,00. Sendo que, no primeiro trimestre do corrente ano foi assinado 
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 alterar os valores conveniados 
em função da variação cambial. Assim sendo os valores passaram a retratar 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 câmbio, 
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 terceiro trimestre, o Governo Federal 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$ 489.318,71. Faz parte, também, dos recursos federais disponíveis o 
montante de R$ 74.766,03, resultado da aplicação financeira dos recursos disponíveis, que no 
3º trimestre foi obtido um rendimento de R$ 4.694,46. 

Foi encaminhado para a 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$ 1.500.429,15, sendo R$ 489.318,71  dos recursos de convênio e 
R$ 1.011.110,44 da contrapartida do Tribunal. 

 
No 3º trimestre de 2009, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no 

montante de R$ 218.481,20, dos quais R$ 149.744,85, foram originários da fonte de recursos 
do convênio e R$ 68.736,35 da contrapartida do TCE/SC. 

 
Os recursos financeiros foram utilizados para financiar a participação de servidores 

deste Tribunal em eventos técnicos tais como: 
 

 Participação dos Auditores Fiscais de Controle Externo Névelis Scheffer Simão e Sônia 
Endler na reunião do Grupo de Trabalho de Padronização de Procedimentos Contábeis 
realizada nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2009, no auditório da Secretaria Nacional, em 
Brasília. O encontro teve por objetivo dar continuidade aos trabalhos referentes à 
padronização do plano de contas nacional, e outros assuntos, de acordo com a pauta 
em anexo.  

 Participação da Auditora Fiscal de Controle Externo Joseane Aparecida Corrêa, do 
Instituto de Contas, na reunião realizada nas instalações do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, em Curitiba, nos dias 02 e 03 de julho do corrente ano, com objetivo 
de programar e montar o VIII Fórum Instituto Rui Barbosa – IRB/PROMOEX e dar 
encaminhamento ao projeto – Programa de Educação Corporativa para Gestores de 
Escolas de Contas. 

 Participação do Auditor Fiscal de Controle Externo Névelis Scheffer Simão na reunião do 
Grupo de Trabalho de Padronização de Procedimentos Contábeis realizado nos dias 9, 
10 e 11 de setembro de 2009, no auditório da Secretaria Nacional, em Brasília. O 
encontro teve por objetivo dar continuidade aos trabalhos referentes à padronização do 
plano de contas nacional, e outros assuntos, de acordo com a pauta em anexo. 

 Realização e pagamento à Fundação Getúlio Vargas dos serviços de redesenho pela 
entrega e aceitação em agosto do produto “Relatório - Desenho dos Processos de 
Controle Externo Identificados”, no valor de R$ 52.500,00. 

 Aquisição de 20 (vinte) licenças Software MS Visio Standart, software recomendado pela 
Fundação Getúlio Vargas para o acompanhamento da execução dos trabalhos e a 
documentação dos processos que esta fundação vem desenvolvendo para o Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, bem como de 10 (dez) licenças do Software 
Microsoft Visual Studio PRO 2008 por solicitação da Diretoria de Informática (anexo), 
tendo em vista que está sendo realizada capacitação para a sua utilização como 
plataforma de desenvolvimento de todas as futuras aplicações de informática do TCE-
SC.  
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 Capacitação de 11 servidores e um Auditor Substituto de Conselheiro em Gestão de 
Processos de Negócios, destinado aos profissionais do TCE-SC envolvidos, direta ou 
indiretamente, na gestão, planejamento e execução de projetos e processos, bem como 
aos profissionais envolvidos diretamente com a melhoria dos processos organizacionais 
vigentes para capacitá-los a entender a relação entre elementos estratégicos e o 
gerenciamento de processos de negócios; estruturar e planejar um projeto de 
mapeamento e modelagem de processos; analisar, modelar e aperfeiçoar processos, e 
desenvolver habilidades para levantamento de dados.  

 Aquisição de 36 (trinta e seis) notebooks, no valor total de R$ 102.419,85, para serem 
utilizados por diversos setores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  

 Pagamento das inscrições de 33 servidores do TCE-SC no XXII Congresso Brasileiro de 
Direito Administrativo, realizado em Florianópolis/SC nos dias 21 a 23 de outubro de 
2009, no valor total de R$ 21.375,00. O objetivo da presente solicitação foi atender a 
demanda da área finalística do TCE-SC, frente ao notório conhecimento dos 
palestrantes, à atualidade da temática e à oportunidade que representa a realização 
desse Congresso em Florianópolis.  

 Participação do Coordenador Geral  da UEL/PROMOEX Cláudio Cherem de Abreu e o 
Coordenador Administrativo e Financeiro Raul Fernando Fernandes Teixeira, em 
Reunião Técnica sobre relatórios de progresso, planos de aquisições e prestações de 
contas, realizada em Brasília, no período de 16 a 18 de setembro do corrente ano. O 
evento contou com a seguinte programação: elaboração e execução do plano de 
aquisições; instruções para elaboração do Plano Operacional Anual 2010; elaboração do 
Relatório de Progresso; instrumentos normativos sobre execução de convênios e 
prestação de contas parciais e finais. 

 
 

4.3. Redesenho de Processos de Controle Externo 
 

Após a identificação dos Macroprocessos e o mapeamento de 14 processos de 
controle externo1 (durante os dois primeiros trimestres de 2009), a partir do mês de julho deu-se 
início aos trabalhos de redesenho destes processos. 

 

                                                        
1  Instrução e apreciação de contas anuais do Estado, prestadas pelo governador (PCG); instrução e apreciação 
de contas anuais dos municípios, prestadas pelos prefeitos (PCP); instrução e apreciação de pedidos da 
Assembléia Legislativa (PPI e PDA); instrução e apreciação de exame prévio de editais de licitação (ELC); 
instrução e apreciação da fiscalização de atos e contratos administrativos (LCC); instrução e apreciação para 
fins de registro de atos de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva e pensões (APE); instrução e 
apreciação da fiscalização de órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE/SC, por meio de auditoria de 
regularidade (RLA); instrução e apreciação da fiscalização de órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE/SC, 
por meio de auditoria operacional (RLA); instrução e apreciação de denúncias e representações (DEN e REP); 
instrução e julgamento de tomada de contas especial (TCE); instrução e julgamento de prestação de contas de 
recursos repassados pelo Poder Público (PCR); instrução e julgamento de contas anuais de unidades gestoras 
(PCA); instrução e julgamento de recursos (REC) e instrução e decisão sobre consultas (CON). 
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Figura 1. Fases do Projeto de Redesenho de Processos do TCE/SC – Destaque para a fase 3 iniciada em julho 2009 

 
Para o redesenho foram realizados dois fóruns com a participação de integrantes 

dos órgãos de controle, da Secretaria Geral, do MPTC, dos Gabinetes de Relatores e da 
Presidência. O primeiro (de 07 a 09/07) contou com a participação de 99 pessoas, que foram 
distribuídas em 14 grupos, cada um responsável pela elaboração de propostas de redesenho 
para um processo. No segundo fórum (de 28 a 30/07) participaram 75 pessoas que foram 
distribuídas em 10 grupos, tinham o objetivo de analisar os fluxos redesenhados e fazer 
observações quanto à padronização e melhorias de atividades.  

 
Com intuito de ampliar a gama de informações para o redesenho, durante os dias 

15 a 22/07 foi disponibilizado na intranet um formulário eletrônico. As sugestões poderiam 
enfocar tanto a redução de tempo de tramitação do processo como a melhoria de qualidade.  
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Figura 2. Formulário eletrônico disponibilizado na intranet, para coleta de sugestões dos servidores do TCE/SC ao Redesenho de Processos 

 
 

Para subsidiar a padronização do fluxo de atividades nos processos foi realizada no 
dia 30/07/2009, uma pesquisa com os participantes do II Fórum de Redesenho, com nove itens, 
buscando quantificar e qualificar as principais sugestões de redesenho. Do total de 
participantes, 51 devolveram o questionário. 

 

 
Figura 3. Fases do Projeto de Redesenho de Processos do TCE/SC – Destaque para as fases 4 e 5 iniciadas em 
agosto 2009 
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Do final do mês de agosto até meados de setembro a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV)2 entrevistou 16 pessoas-chave da administração com vistas a subsidiar a proposta de 
revisão da estrutura organizacional do Tribunal que ainda não foi apresentada. 

 
Também no mês de agosto foi dado início a fase 5 (Elaboração de Manuais de 

Serviço). Tendo em vista a complexidade do trabalho e a necessidade do envolvimento de 
representantes de áreas diferentes em vários processos, optou-se em elaborar manual para 13 
processos, incluindo nestes as descrições das atividades, as definições e conceitos, a 
legislação básica, os sistemas informatizados, competências e os indicadores de desempenho 
do processo. A perspectiva é que os trabalhos desta fase sejam concluídos até o final do mês 
de novembro. 
 
 
 
4.4. Ouvidoria 
 

A tabela abaixo apresenta as ações desenvolvidas pela Ouvidoria  no terceiro 
trimestre de 2009, demonstrando a natureza de cada uma das demandas, bem como a forma 
de encaminhamento, a especificação de autoria, a procedência e o estágio de andamento em 
que elas se encontram. 

 
 

TABELA 21 – AÇÕES DA OUVIDORIA 

ESPECIFICAÇÃO 

NATUREZA DA DEMANDA 

TOTAL 
Críticas Sugestões Reclamações 

Solicitação 
de 

Informações 

Fornecimento de 
Informações 
Relevantes 

Outros 

Carta - 1 - - 1 - 2 
E-mail 1 - 6 35 4 1 47 
Fax - - - - 1 - 1 
Portal do TCE 4 4 8 40 24 1 81 
Atendimento Pessoal - - 2 - 2 - 4 

T O T A L 5 5 16 75 32 2 135 
Em anônimo - 2 3 2 11 - 18 
Identificado 5 3 12 72 13 2 107 
Sigiloso - - 1 1 8 - 10 

T O T A L 5 5 16 75 32 2 135 
Externas 5 5 16 75 32 2 135 
Internas - - - - - - - 

T O T A L 5 5 16 75 32 2 135 
Concluídas 5 5 8 73 11 2 104 
Encaminhadas - - 8 2 21 - 31 
Pendentes - - - - -  - 

T O T A L 5 5 16 75 32 2 135 

Fonte: Ouvidoria - OUVI 
 

 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Empresa selecionada, entre 14 postulantes iniciais para prestar serviços de consultoria para realização do 
mapeamento e redesenho dos principais processos de controle externo do TCE/SC. 
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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 
período em questão, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa 
demonstrados nas tabelas 22 a 27: 
 
 
4.5.1.  Comunicação Interna 
 
TABELA 22 - 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 

1.690 227 436 326 2.679 
Fonte: ACOM 

 
TABELA 23 – 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” 

69 6 3 
Fonte: ACOM 

 
 
4.5.2. Comunicação Externa 
 
TABELA 24 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA 

Releases encaminhados Releases aproveitados pela 
imprensa 

Matérias publicadas decorrentes de 
releases 

26 21 103 
   Fonte: ACOM 

 
TABELA 25 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE  

Publicadas em jornais e 
revistas1 

Publicadas em blogs 
e sites Veiculadas em TVs2 Veiculadas em Rádios3 Total4 

441 105 30 6 582 
  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 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 

226 26 5 26 
Fonte: ACOM 
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TABELA 27- MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS  

 
Notas de colunistas que citam o TCE 

Releases aproveitados em notas de 
colunistas 

Notas decorrentes dos 
releases aproveitados 

135 7 9 
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 2009. 

 
TABELA 28 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 

S/N Convênio Banco do Brasil 
PROPICIAR AOS SERVIDORES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS ACESSO AO 
"CRÉDITO IMOBILIÁRIO - 
FINANCIAMENTO À AQUISIÇÃO PESSOA 
FÍSICA". 

 

SEM 15/09/2009 

       Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 


