
 

 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No período foram efetuadas atividades objetivando revisar a orientação estratégica 
do TCE-SC e o alinhamento de suas atividades operacionais, de acordo com o cronograma de 
etapas aprovada pela Presidência para a elaboração do plano estratégico para o período 2008-
2011, construído sob a metodologia “Balanced Scorecard” (BSC). 

Especificamente foram realizadas as seguintes etapas: 
 

TABELA 20 – ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Nº ETAPA TIPO DE ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO PERÍODO 
1 Elaboração do Plano 

Estratégico Oficina de Trabalho  Corpo Deliberativo 
Direção Superior Outubro 

2 Elaboração do Balanced 
Scorecard Oficina de Trabalho 

Direção Superior 
Diretores 

Assessorias 
Outubro 

3 Validação dos Indicadores e 
Iniciativas  Sessão Administrativa Corpo Deliberativo e Direção 

superior Novembro 

4 Apresentação do Plano 
Estratégico 2008-2011  Palestra Todos Dezembro 

5 Elaboração do Plano Anual Reuniões Setoriais Diretorias Dezembro 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE 
 

As oficinas de trabalhos foram efetuadas nos dias 15 e 16 de outubro (etapa 1), 
resultando na elaboração da missão, visão de futuro, valores e objetivos estratégicos (com o 
seu posicionamento num mapa estratégico), e 29 e 30 do referido mês (etapa 2), 
pormenorizando a oficina anterior pela formulação de metas, indicadores, iniciativas, ações e 
projetos.  O conteúdo foi apresentado e validado pelo Corpo Deliberativo (etapa 3).  

Posteriormente, foram realizadas atividades visando o aprimoramento do Plano 
Estratégico 2008-2011, que envolveu toda a organização, e que resultou na formalização e 
autuação do processo (PNO 07/00670580) devidamente aprovado pelo Pleno (Resolução n. TC 
22/2007), cujas partes principais foram organizadas em obra publicada na segunda quinzena de 
dezembro. 

 
 
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. 

No 4º trimestre de 2007 o Tribunal de Contas, por conta dos recursos do Programa  
realizou despesas no montante de R$ 85.331,05, sendo R$ 40.443,82 de recursos 
disponibilizados pelo Governo Federal/BID e R$ 44.887,23 por conta da contrapartida dos 
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recursos ordinários do Tribunal de Contas. A despesa realizada no referido trimestre 
corresponde a 72,48% do total das despesas realizadas pelo Programa no exercício, que 
somou R$ 117.738,45.  

As atividades realizadas no quarto trimestre de 2007 são descritas abaixo segundo 
os componentes do programa em que se enquadram. 

 
4.2.1. Fortalecimento e integração nacional dos TCs 
 

Com objetivo de alcançar as metas de implantação de uma rede nacional 
(intergovernamental e interinstitucional) e de um portal nacional dos TCs, bem como a 
preparação de proposta de norma jurídica relativa à padronização de procedimentos dos TCs, o 
TCE-SC repassou recursos financeiros, a título de convênio, a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON e do Instituto Ruy Barbosa – IRB, referente a 
segunda parcela, nos montantes de R$ 8.075,00 e R$ 21.196,00, respectivamente. 

Também houve, neste componente, a participação da Diretora Geral de Controle 
Externo, Dra. Elóia Rosa da Silva, bem como dos Conselheiros Salomão Ribas Júnior e Otávio 
Gilson dos Santos no II Seminário Nacional sobre Lei Processual dos Tribunais de Contas – 
PROMOEX, que se realizou  TCM/RJ no dia 19/10/2007,  convocada através do ofício Ofício nº 
TCM/GPA Circular nº 009/07, de 17/09/2007, do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro. 
 
4.2.2. Integração no ciclo da gestão governamental 
 

Participação de quatro Auditores Fiscais de Controle Externo, Azor El Achkar, 
Michelle Fernanda de Conto, Nilson Zanatto e Roberto Silveira Fleischmann, indicados pela 
Diretoria de Atividades Especiais, para Capacitação em Auditoria Operacional 3º e 4º módulo, 
respectivamente, realizados nos períodos de 05 a 14/11/2007 e 03 a 07/12/2007. O curso foi 
coordenado pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, com o apoio do Grupo Temático de Auditoria 
Operacional e realizado pela Escola de Administração Fazendária (ESAF), Brasília - DF. Os 
custos para realização da capacitação foram custeados  com recursos dos convênios firmados 
entre os TCs e o IRB, com exceção das despesas de hospedagem, refeições e passagens 
aéreas. Todos os servidores relacionados já participaram das etapas anteriores (1 e 2) do 
referido curso.  

Participação do servidor Célio Maciel Machado, Inspetor da Diretoria de Atividades 
Especiais, integrante do Grupo de Auditoria Operacional, na Reunião Técnica para elaboração 
do planejamento da auditoria operacional piloto na área da educação que todos os TCs do país 
face a continuidade das atividades de Capacitação Nacional em Auditoria Operacional. A 
referida reunião, foi convocada através do ofício GDPROMOEX nº 087/2007 de 03/12/2007, 
realizada em Brasília nos dias 06 e 07 de dezembro. 

 
4.2.3. Redesenho de métodos, técnicas e procedimentos de controle externo 
 

Através da solicitação de autorização de despesa PROMOEX N 09/2007, de 29 de 
outubro de 2007, foi dado início ao processo de 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, com o objetivo de 
cumprir com os compromissos assumidos em relação ao Programa. 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), sendo: 
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 
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FASE 5 – Elaboração de manuais de serviços e roteiros de fiscalizações; 
FASE 6 – Implantação dos novos processos organizacionais.  
 

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 início do processo no âmbito externo deu-se com a publicação da Manifestação 
de Interesse na página da Internet deste Tribunal, bem como o extrato da Manifestação de 
Interesse no Jornal A Folha de São Paulo (circulação nacional), em 07/12/2007, página B14, e 
no Diário Catarinense (circulação regional), em 06/12/2007, página 40, e no Diário Oficial do 
Estado, em 07/12/2007, página 54.   

A realização dos procedimentos de seleção e contratação conta com o apoio do 
Departamento de Compras e Contratos, em especial da Comissão de Licitações deste Tribunal 
e da Assessoria Jurídica dessa Presidência. 

O valor previsto para a realização da consultoria é de R$ 361.695,10, sendo que as 
despesas serão realizadas no exercício de 2008. Parte da despesa com consultoria será 
custeada com recursos transferidos pelo Governo Federal (PROMOEX/MP/BID), fonte 0128 e 
parte com recursos de contrapartida do Tribunal (recursos do Tesouro do Estado), fonte 0100.  

 
4.2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial 
 

Por conta dos recursos financeiros do Programa, tendo por base a solicitação de 
autorização de despesa PROMOEX N 06/2007, de 25 de setembro de 2007, deu-se início ao 
processo de elaboração do Planejamento Estratégico do TCE/SC para o período 2008 – 2011, 
com a contratação de serviços, dentre as propostas apresentadas, da empresa CIT Consultoria, 
por dispensa de licitação, em consonância ao art. 24, inc. II, da Lei Federal n. 8.666/93, com 
preço estabelecido em R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais), inclusos 
todos os impostos atualmente vigentes. 

Os serviços prestados contemplaram o repasse de conhecimentos à equipe de 
planejamento do TCE-SC e a realização de duas oficinas em períodos distintos e seqüenciais, 
com os seguintes objetivos: 
 orientação dos gestores do TCE-SC na concepção de Modelo de Gestão Estratégica, com 

base na Metodologia do Balanced Scorecard; e 
 assessoria na preparação do conteúdo de um Plano de Gestão para o quadriênio 2008-

2011, que contemplará elementos como: Missão, Visão de Futuro, Valores, Análise de 
Cenários, Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas e Iniciativas, ou seja, auxiliar no 
desenvolvimento do Mapa Estratégico e do Plano de Diretrizes do TCE. 

Em atenção ao referido contrato a CIT Consultoria, conjuntamente com os técnicos 
da Diretoria de Planejamento, realizaram nos dias 04, 05, 25 e 26 de outubro 2007, oficinas que 
contaram com a participação de membros do Pleno e de representantes de todas as diretorias 
e do Ministério Público, que resultou no PLANO ESTRATÉGICO 2008 – 2011. Em 29/10/2007, 
durante reunião realizada no gabinete da presidência, conselheiros, auditores substitutos de 
conselheiro, mais o procurador adjunto do MP junto ao TCE, assistiram a apresentação do 
Plano Estratégico do Tribunal para o quadriênio 2008-2011, apresentado pelo diretor de 
Planejamento e Projetos Especiais, Cláudio Cherem de Abreu. O Plano contém, dentre outros 
pontos, os indicadores, metas e as iniciativas estratégicas, desdobradas em ações ou projetos 
que serão executados por gerentes previamente definidos por portaria da Presidência.  

 
4.2.5. Administração do Projeto 
 

Participação dos servidores Raul Fernando Fernandes Teixeira, coordenador 
administrativo do projeto do TCE-SC e Paulo Roberto Riccioni Gonçalves, coordenador do 
grupo de gestão de tecnologia da informação, na reunião das Unidades de Execução Local 
(UEL), em Brasília nos dias 25 e 26 de outubro de 2007.  A reunião realizou-se no Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão convocada através do ofício Ofício Circular nº 33/2007 – 
GDPROMOEX. 

Participação do Coordenador Geral do projeto do TCE-SC,  Cláudio Cherem de 
Abreu, na VI Reunião do Comitê Técnico do PROMOEX, realizado em Brasília no dia 
27/11/2007. A reunião realizada no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com 
objetivo de tratar das diretrizes para elaboração do POA 2008; diretrizes para alterações no 
Projeto e no POA; e definição de parcelas de repasse.  

 
 

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 quarto 
trimestre de 2007 cabe registrar: 

 
   79 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram em 50 matérias publicadas  

sobre o TCE; 
   37 matérias distribuídas à imprensa, com    68% de aproveitamento. Destas 37matérias 

produzidas pela ACOM, 14 foram decorrentes de Decisões do Pleno; 
   74 matérias publicadas decorrentes dos aproveitamentos dos  releases  - matérias jornalísticas 

- distribuídos pela ACOM, 21 com  o aproveitamento, na íntegra, do material distribuído; 
   402 matérias publicadas na imprensa (Jornais, TVs e Rádios CBN - Diário e Guararema) 

mencionaram o TCE/SC. Dentre elas 18 foram ilustradas por fotografias e 34 foram 
veiculadas nas TVs e Rádio CBN – Diário e ou Guararema; 

   2.700 matérias selecionadas para o CLIPPING Eletrônico disponibilizado ao público interno 
pela INTRANET. Foram 962 de jornais de circulação nacional e 1.738 de circulação estadual 
e do interior; 

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

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

email da ACOM. 
   34 registros na Retrospectiva. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social 

 aproveitamento, na í 
 ntegra, 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.  
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A tabela a seguir apresenta os convênios e Acordos de Cooperação, assinados no 
quarto trimestre de 2007. 

 
 

TABELA 21 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
Entidade Objeto Valor R$ Publicação 

Tribunal de Justiça de 
SC 

Aprimoramento do desempenho das respectivas 
atribuições constitucionais e legais, mediante o 
desenvolvimento organizacional e dos seus recursos 
humanos, bem como no desenvolvimento de tecnologias 
da informação. 

Sem Valor 04/12/2007 

Secretaria de Estado 
da  Fazenda 

Apoio financeiro do Poder Executivo para o Tribunal de 
Contas, para execução da auditoria financeira-operacional 
anual do Programa de Corredores Rodoviários de Santa 
Catarina - Etapa IV, financiado pelo banco interamericano 
de desenvolvimento - BID, sob a responsabilidade 
operacional Deinfra 

200.000,00 03/12/2007 

Poder Executivo Cooperação, mediante apoio financeiro para ampliação 
das instalações físicas para o aprimoramento dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas  do 
Estado, no exercício de suas atribuições de controle e 
fiscalização da Administração Pública 

4.898.000,00           - 

    Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 

 


