
 

 
 
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

No período, as atividades referentes ao Planejamento Estratégico concentraram-se 
em duas ações. A primeira refere-se ao detalhamento de projetos priorizados pela atual gestão 
desta Corte de Contas, o que mobilizou servidores de várias áreas. 

A segunda ação tratou da discussão do manual de Gestão de Projetos, cujo objetivo 
é padronizar todo o processo de elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação 
dos projetos, ou seja, um documento essencial para a atuação dos gestores. 

 
 

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. 

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 
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.  

No 4º trimestre de 2008, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no 
montante de R$ 43.893,36, dos quais R$ 22.884,97, foram originários da fonte de recursos do 
convênio e R$ 21.008,39 da contrapartida do TCE/SC . 

Os recursos financeiros foram utilizados para financiar a participação de servidores 
deste Tribunal em eventos técnicos tais como: 
 Curso de Capacitação de Auditoria Governamental com o Tema “ROTEIRO DE 
AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, através do ICON, realizado no período de 13 a 17 de 
outubro do corrente ano, no Auditório deste Tribunal. 
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 Fórum Auditoria em Projetos Co-Financiados: Desafios e Perspectivas para as 
Instituições de Controle, realizado no Fiesta Convention Center, Salvador – BA, nos dias 03 e 
04 de novembro, sob a responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
 Participar do XII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas - SINAOP, NO 
PERÍODO DE 03 a 07 de novembro, em Brasília-DF, no Senado Federal. 
 Curso de Capacitação de Auditoria Governamental com o Tema “MATRIZ DE 
RESPONSABILIZAÇÃO, realizado através do Instituto de Contas - ICON, no período de 03 a 07 
de novembro de 2008, no auditório do TCE/SC. 
 Curso de Capacitação de Auditoria Governamental com o Tema “ROTEIRO DE 
AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, realizado através do Instituto de Contas - ICON, no 
período de 10 a 14 de novembro de 2008, no auditório do TCE/SC. 
 Reunião Técnica do Promoex realizada no Auditório do TC-DF, em Brasília, dias 13 e 14 
de novembro 2008, para tratar da normatização e fiscalização, contabilidade governamental e 
dos pontos de controle da LRF, definidos nos Fóruns já realizados do IRB/PROMOEX, para 
disponibilização no Portal dos TCs. 
 Capacitação de Auditoria Governamental com o Tema “MATRIZ DE 
RESPONSABILIZAÇÃO - TURMA II”, realizado através do Instituto de Contas - ICON, no 
período de 17 a 21 de novembro de 2008, no auditório do TCE/SC. 
 Curso de Capacitação de Auditoria Governamental com o Tema “TÓPICOS DE 
ESTATÍSTICA APLICADOS À AUDITORIA”, realizado através do Instituto de Contas - ICON, no 
período de 01 a 05 de dezembro de 2008, no auditório do TCE/SC. 
  

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. 
 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. 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): Para o processo de seleção e contratação serão adotados 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. 
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4.3. Corregedoria 
 

A Corregedoria-Geral funciona desde 2001 no âmbito deste Tribunal de Contas, 
tendo como atual Corregedor o Conselheiro Luiz Roberto Herbst, reempossado para mais um 
mandato (biênio 2009/2011).  

Dentre as ações desenvolvidas na primeira gestão do Corregedor Luiz Roberto 
Herbst, destaca-se o rigoroso controle quanto à observância dos prazos processuais, reuniões 
promovidas entre assessores de conselheiros e auditores e diretorias técnicas, realização do 
Inventário de Processos. 

Como metas atingidas pode-se destacar a aprovação da Resolução n. TC-28/2008 
que institui uma unidade de Ouvidoria no âmbito deste Tribunal de Contas, projeto patrocinado 
por esta Corregedoria, e ainda a aprovação do Regulamento da Corregedoria-Geral, mediante 
a  Resolução n. TC-30/2008. 

As metas a desenvolver visam ações na busca de uma melhor integração entre as 
diversas unidades deste Tribunal, dando continuidade aos trabalhos realizados na gestão 
anterior e ainda, afinidade, consonância e colaboração com as aspirações da atual presidência. 

Outra meta a ser cumprida visa o efetivo funcionamento da Unidade de Ouvidoria, 
para que esta esteja apta a realização de seus trabalhos. 

Outra ação empreendida é a sugestão de implantação da numeração única de 
processos no âmbito deste Tribunal de Contas, tendo como principal objetivo facilitar o acesso 
das informações processuais pelos jurisdicionados e demais interessados. 
 
 
4.4. 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 quarto 
trimestre de 2008, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa 
demonstrados nas tabelas 20 a 25: 

 
4.4.1.  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 

1.240 105 538 385 2.268 
Fonte: ACOM 

 
TABELA 21 – DIVULGAÇÃO INTERNA  

Releases 
encaminhados 

Releases 
aproveitados pela 

imprensa 
Matérias publicadas 

decorrentes de releases 
Matérias produzidas 

decorrentes de decisões do 
Pleno 

37 22 104 5 
   Fonte: ACOM 
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4.4.2. Comunicação Externa 
 
TABELA 22 - 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” 
83 5 7 

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 
246 106 14 3 369 

  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 
365 99 4 1 369 

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 

89 37 10 26 
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 

65 13 19 
Fonte: ACOM 
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4.5. 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 
quarto trimestre de 2008. 

 
TABELA 27 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 

- TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 

TRIBUNAL DE 
CONTAS DE 

ANGOLA 

Cooperação técnica e cientifica nas áreas de 
controle externo da administração pública, 
com ênfase na fiscalização da gestão dos 
recursos públicos, nos campos financeiro, 
contábil e patrimonial. 

SEM DOTC-e 

14/11/08,  

n. 37, p. 27 

ALESC 
005/2008 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-
INSTITUCIONAL 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

DE SANTA 
CATARINA 

Cooperação recíproca na área de 
fiscalização, controle e a realização de 
atividades de capacitação, intercâmbio e 
cooperação técnico-científica e cultural, para 
os quais serão adotadas oito medidas 
especificadas no instrumento. 

Sem valor 
definido 

DOALESC 
17/12/2008,    p. 21 

ALESC 
007/2008 

CONVÊNIO ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DE SANTA 
CATARINA 

Disponibilizar horários na grade de 
programação da TV Assembleia Legislativa, 
bem como apoio técnico para transmissão 
das Sessões realizadas pelo Pleno do 
TCE/SC, inclusive pela internet. 

Sem valor 
definido 

DOALESC 
17/12/2008,    p. 21 

- 7º ADITIVO 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-
INSTITUCIONAL 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

DE SANTA 
CATARINA 

Troca de experiência na área de fiscalização 
e controle, para as medidas de: cooperação 
no treinamento e preparação de recursos 
humanos; realização de seminário e ciclos de 
estudos e debates em conjunto; promoção de 
estágios de aperfeiçoamento; permuta de 
servidores e transmissão das atividades 
institucionais do TCE/SC pela TV 
Assembleia. 

Sem valor 
definido 

DOALESC 
15/12/2008,    p. 23 

001/2008 CONVÊNIO SECRETARIA 
DE ESTADO DA 

FAZENDA 

Apoio financeiro do Poder Executivo para o 
TCE/SC 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 do 
DEINFRA. 

200.000,00 DOE/SC 
05/12/2008,    p. 3 

001/2008 TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-
INSTITUCIONAL 

PODER 
EXECUTIVO / 

ALESC / TJ-SC / 
MP-SC 

Promoção de ações e atividades que 
contribuam para o processo de 
desenvolvimento e implantação do Sistema 
Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal 
do Estado de Santa Catarina – SIGEF/SC, 
integrado aos Sistemas Informatizados 
desenvolvidos pelo Controle Externo, em 
especial ao Sistema de Fiscalização 
Integrada de Gestão e-SFINGE. 

Sem valor 
definido 

DOE/SC 
07/01/2009,    p. 18 

       Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 


