
 
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL 
 
 
4.1. Planejamento Estratégico 
 

As atividades pertinentes ao planejamento estratégico em 2007 visaram a 
conformação de um novo Plano Estratégico, abrangendo o período de 2008 a 2011, 
baseado na ferramenta gerencial denominada “Balanced Scoredcard” (BSC).  

O BSC tem sido utilizado pelo Tribunal de Contas da União e algumas 
instituições públicas de referência, tais como o Ministério Público do Estado e o Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC).  

Em janeiro de 2007 foram realizadas tratativas para a contratação de consultoria 
para elaboração e gerenciamento do planejamento estratégico, cujo orçamento foi 
considerado dispendioso pela Presidência, decidindo-se por um papel mais ativo da 
Diretoria de Planejamento.  

Em função desta nova orientação, foram realizadas visitas técnicas ao Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina - TJSC, ao Superior Tribunal de Justiça – STJ e ao Tribunal 
de Contas da União – TCU, em busca de maiores informações sobre as metodologias 
utilizadas e a possibilidade de apoio à implementação desses processos no TCE-SC.  

Pode-se externar que os contatos foram extremamente satisfatórios, 
comprovando-se a utilização de mesma metodologia em todas essas Instituições, 
corroborando a opinião da DPE de que tais instrumentos, o Planejamento Estratégico e o 
Balanced Scorecard, são de grande utilidade para a condução do TCE-SC. Esses 
instrumentos permitem o alinhamento às mudanças almejadas pela Presidência em 
consonância com o processo de modernização dos Tribunais de Contas dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios do Brasil. 

Com base nos materiais obtidos e nos contatos mantidos foi apresentada 
proposta de trabalho para o segundo semestre de 2007, aprovada pela Presidência, 
contemplando, com apoio de consultorias e de técnicos do TCU e STJ, a elaboração do 
plano estratégico e do Balanced Scorecard do TCE-SC, consubstanciada no quadro 
abaixo. 

 
 

Nº ETAPA TIPO DE ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO PERÍODO

1 Sensibilização 

Palestras Todos 

AgostoOficina de Trabalho Ocupantes de cargo e funções de 
confiança representantes de unidades 
organizacionais do TCE/SC 

2 Elaboração do Plano 
Estratégico 

Oficina de Trabalho Corpo Deliberativo 
Direção Superior Outubro

3 
Elaboração do Balanced 
Scorecard 

Oficina de Trabalho Direção Superior 
Diretores 
Assessorias 

Outubro

4 Elaboração do Plano Anual Reuniões Setoriais Diretorias Novembro

 
 

A Etapa de Sensibilização foi iniciada com a realização de palestra da Secretaria 
de Planejamento do TCU (Seplan), aberta a todos os servidores desta casa, no auditório. 
Em seguida a equipe do TCU realizou  capacitação sobre a metodologia adotada, dirigida 
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aos funcionários da DPE, e aos Diretores, para homogeneização de conhecimentos e 
comprometimento dos mesmos aos trabalhos. 

Ainda na Etapa de Sensibilização, o Ministro Humberto Martins do Supremo 
Tribunal de Justiça e o servidor Ivan Gomes Bonifácio, Coordenador de Planejamento 
daquele órgão, palestraram sobre o processo de planejamento estratégico do STJ.  

As atividades 2 e 3 foram coordenadas por empresa de consultoria (City 
Consultoria) contratada especificamente com a finalidade de 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. 

Posteriormente houve a formulação, em reuniões com os ocupantes de cargos 
de direção e do Corpo Deliberativo, da versão final do Plano Estratégico, que foi aprovado 
em dezembro de 2007, constituindo-se na Resolução nº 22 desta Corte de Contas 
(Processo PNO 0700670580). 

 
 

4.2. Programa de Modernização do Controle Externo – 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. Seguindo a metodologia preconizadas por esta instituição financeira 
e pelo Ministério do Planejamento, o PROMOEX está subdividido em dois componentes 

No âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo – 
PROMOEX, o TCE/SC realizou inúmeras atividades, das quais são destacadas algumas 
organizadas cronologicamente e por componente. 
 
4.2.1. Componente Nacional 
 

• IV Fórum Instituto Rui Barbosa (IRB) – Promoex 
O TCE/SC coordenou o IV Fórum Instituto Rui Barbosa (IRB) – Promoex realizado 
em Florianópolis nos dias 28 e 29 de junho reunindo 130 técnicos dos tribunais de 
conta dos estados, municípios e união. O encontro teve como tema geral “A 
harmonização conceitual dos pontos de controle da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF)”, versando especificamente sobre três tópicos discutidos nos grupos 
de trabalho: Receita Corrente Líquida, Despesas com Pessoal e Convergências e 
divergências dos demais pontos de controle da LRF.  
Realizaram palestras no Fórum, dentre outros, o Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Francisco Gaetani  e o Auditor Substituto de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, Augusto Sherman Cavalcanti.  

• Portal e Rede Nacional dos TCs  
Participação e coordenação, através do servidor Paulo Roberto R. Gonçalves 
(DIN), de reunião técnica do Grupo de Tecnologia de Informações (TI), em Brasília 
– DF, entre os dias 13 e 15/08, com o  objetivo de elaborar os projetos para a 
construção do Portal e da Rede dos Tribunais de Contas brasileiros. 
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• Capacitação nacional em Auditoria Operacional 
Participação de quatro Auditores Fiscais de Controle Externo, da Diretoria de 
Auditorias Especiais (DAE) na Capacitação em Auditoria Operacional. O curso, 
composto de 04 (quatro) módulos, 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), entre setembro de dezembro de 
2007, em Brasília.  
Os custos para realização da capacitação foram pagos com recursos dos 
convênios firmados entre os TCs e o IRB, com exceção das despesas de 
hospedagem, refeições e passagens aéreas.  
Além dessa capacitação, integrante do corpo funcional participou de Reunião 
Técnica para elaboração do planejamento da auditoria operacional piloto na área 
da educação que todos os TCs do país face à continuidade das atividades de 
Capacitação Nacional em Auditoria Operacional. 

• Fortalecimento e integração nacional dos TCs 
Com objetivo de preparação de proposta de norma jurídica relativa à padronização 
de procedimentos dos TCs, ocorreu a participação da Diretora Geral de Controle 
Externo, 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. 

 
4.2.2. Componente Local 
 

• Redesenho de métodos, técnicas e procedimentos de controle externo 
Início ao processo de contratação de empresa de consultoria para o Redesenho 
dos Métodos, Técnicas e Procedimentos de Controle Externo. 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. As despesas com consultoria 
serão custeadas com recursos transferidos pelo Governo Federal 
(PROMOEX/MP/BID) e de contrapartida do Tribunal. 

• Planejamento Estratégico 
O PROMOEX contemplou também a realização de despesas relacionadas à 
revisão do planejamento estratégico do TCE-SC, com os seguintes objetivos: 
realização de palestras de sensibilização quanto ao método a ser adotado; 
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, 
abarangendo 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. 

• Administração do Projeto 
Realização de 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 
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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.  
Participação em reunião das Unidades de Execução Local (UEL), realizada em 
Brasília nos dias 25 e 26 de outubro de 2007 e da VI Reunião do Comitê Técnico 
do PROMOEX, realizado em Brasília no dia 27/11/2007.  

 
 
4.3. Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípios de Santa Catarina 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina atualizou sua coletânea de 

informações denominada “Indicadores Financeiros e Sociais dos Municípios de Santa 
Catarina”. São cerca de 2,6 mil informações sobre cada um dos 293 municípios 
catarinenses, totalizando aproximadamente 760 mil dados estatísticos, o que perfaz, 
aproximadamente, 15 mil páginas de publicação impressa. 

Este trabalho constitui uma série de informações a respeito do comportamento 
dos componentes da receita e despesa orçamentárias dos municípios dos anos de 1998 a 
2005. Assim, os cidadãos podem obter informações sobre o desempenho da sua cidade 
na arrecadação de impostos (IPTU, ISS e IRRF); transferências do Estado e da União; 
receita própria; investimentos; resultado da execução orçamentária e situação patrimonial. 
Ainda estão disponíveis as demonstrações das vinculações constitucionais: despesas 
com pessoal, educação e saúde. Estas informações estão disponíveis em valores 
nominais e em valores atualizados, com base no IGP-DI/FGV. 

Na versão 2007, foram mantidas estatísticas sociais de fontes diversas tais 
como: número de habitantes; abastecimento de água; coleta de lixo; tratamento de 
esgoto; taxa de alfabetização; evasão escolar; expectativa de vida; PIB Municipal e IDH 
Municipal (índice de renda, índice de educação e índice de longevidade). Essas 
informações estão disponibilizadas no site  www.tce.sc.gov.br , (ícone indicadores 
municipais); ou através do seguinte atalho:   
http://www.tce.sc.gov.br/site/servicos/indicadores/main_principal.html 

A versão 2007 traz como incremento um estudo analisando a evolução do 
financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino nos municípios do Estado de 
Santa Catarina, destacando o resultado do trabalho do Tribunal de Contas do Estado na 
fiscalização da aplicação destes recursos que são de fundamental importância para o 
desenvolvimento social e econômico catarinense.  

Com intuito de possibilitar ao leitor uma melhor compreensão dos dados a serem 
apresentados, inicialmente, aborda-se um tópico sobre a legislação que regulamenta e 
disciplina a aplicação destes recursos. Em seguida, será elaborada uma análise da 
aplicação dos recursos levando-se em consideração todos os municípios do Estado. E, 
finalmente, será elaborado um relatório para cada um dos municípios, demonstrando 
como foram aplicados os recursos e sua conformidade com a legislação vigente. 
 
 
4.4. Indicadores Financeiros e Sociais do Estado de Santa Catarina 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em atenção às diretrizes 

estabelecidas em seu planejamento estratégico, disponibiliza no site do TCE/SC 
(http://www.tce.sc.gov.br/site/servicos/indicadores/main_principal2.html) um retrato das 
finanças públicas do Estado de Santa Catarina. 

Poderão ser consultadas informações completas e consolidadas da 
Contabilidade Pública Estadual, do período 1996 – 2006, mês a mês, da execução 
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orçamentária e financeira da receita e despesa, da administração direta e indireta do 
Estado de Santa Catarina. Pode-se obter também o Balanço Patrimonial dos exercícios, o 
Resultado Primário e outros quadros editados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Há, 
ainda, informações da SPG, STN, IBGE, PNUD e outras unidades do Estado. 

Desta Forma, o TCE/SC, além de exercer suas funções constitucionais e legais, 
contribui para a produção e difusão de conhecimentos sobre a gestão dos recursos 
públicos do Estado. 
 
 
4.5. Divulgação Institucional 
 

O aumento da vigilância da sociedade — com a crescente demanda por maior 
transparência e responsabilidade sócio-ambiental — a proliferação da mídia, o ritmo e 
alcance das informações, ambos potencializados pela Internet, aliados à falta de 
conhecimento e compreensão sobre o papel e importância do Tribunal de Contas no 
contexto do Estado Democrático de Direito, têm exigido grande atenção quanto à 
necessidade de se construir uma sólida reputação do TCE de Santa Catarina, a partir do 
fortalecimento contínuo da sua identidade e imagem perante seus públicos-alvos. 
 
4.5.1. Fortalecimento da Imagem 
 

De um universo de 1.765 matérias publicadas na imprensa catarinense (jornais, 
tvs, rádios, sites e blogs da internet) que mencionaram o TCE/SC — uma média de 5 
matérias/dia. 1.765 matérias, selecionadas pelo Clipping Eletrônico — sistema de 
monitoramento diário de notícias que contempla pesquisa em mais de 80 fontes entre 
veículos regionais, estaduais e nacionais — foram identificadas 1.685 (95%) matérias 
neutras/positivas e 80 (5%) negativas que mencionaram o TCE de Santa Catarina, entre 
os dias 1º de janeiro e 21 de dezembro/2007.  
 

GRÁFICO 07 

Matérias positivas 
e neutras
95,47%

Matérias negativas
4,53%

ÍNDICE DE MATÉRIAS POSITIVAS E NEGATIVAS 
VEICULADAS PELA MÍDIA - 2007

 
 

As matérias são classificadas como Positivas quando demonstram a atuação e 
eficácia do órgão ou quando tecem elogios à Corte; como Neutras quando referem-se ao 
TCE sem, no entanto, ser possível captar algum juízo de valor no conteúdo; Negativas 
quando apresentam conteúdo prejudicial à imagem do órgão. 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/SC e difusão da imagem institucional perante 
a opinião pública.  
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No mesmo período, a ACOM produziu e distribuiu 183 matérias (releases), 
havendo a publicação de 533 matérias nos veículos catarinenses com aproveitamento 
deste material, sendo que 191 matérias refletem os releases na íntegra. Também foram 
realizados 415 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram na publicação de 
201 matérias. 

GRÁFICO 08 
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Ainda na direção do fortalecimento da imagem do TCE/SC perante a sociedade, 
cabe registrar dois produtos que buscam contribuir para a ampliação da interação do 
órgão com seus públicos-alvos, cujos projetos editoriais sofreram alterações, em 2007.  

O primeiro é o Boletim Informação. Foram 5 edições em 2007 — a proposta é 
alcançar a  periodicidade bimestral. Buscou-se aperfeiçoar o conteúdo com matérias 
jornalísticas com abordagens que privilegiam as diversas funções do TCE — apoiadas em 
infográficos, fotografias e informações correlatas que facilitam a compreensão do leitor. A 
tiragem, a cada edição, foi de 3 mil exemplares. 

Outro produto que sofreu modificações foi a versão simplificada do parecer do 
TCE sobre as contas do Governo do Estado — “Para onde vai o seu dinheiro”. A 
exemplo dos anos anteriores, o projeto foi desenvolvido com a consultoria técnica de 
equipe multidisciplinar designada pelo Presidente. O quinto número do “Para onde” traz 
mudanças nos projetos gráfico e editorial para tornar a publicação ainda mais fácil de ser 
compreendida por um número maior de pessoas. Em destaque gastos com saúde e 
educação, concessão de benefícios fiscais, despesas com pessoal, investimentos em 
infra-estrutura de estradas com recursos do Programa BID IV e os resultados alcançados 
pelas estatais. A proposta é oferecer, mais uma vez, um importante instrumento para o 
controle social atuar na fiscalização dos gastos públicos. 
 
4.5.2. Comunicação Interna 

 
Contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício 

ao cumprimento dos objetivos estratégicos do TCE/SC, foi a principal meta que a 
comunicação interna perseguiu em 2007. Consciente de que uma comunicação interna 
eficaz depende da existência de sólidos canais de comunicação entre os centros de 
decisão e servidores, para gerar comprometimento, produtividade, confiança e fidelidade, 
as ações tiveram como foco garantir que os funcionários compreendessem as novas 
iniciativas comunicadas interna e externamente. A proposta foi promover o envolvimento 
necessário e unir a força de trabalho em torno de objetivos organizacionais comuns.  
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A atuação da ACOM abrangeu a publicação de 807 matérias na INTRANET, 
CLIPPING, SOM AMBIENTE, além da remessa de E.MAILS para o público interno. 
 

Em resumo, estes foram os principais resultados mensurados pela ACOM na 
sua área de atuação, em 2007: 
 

 Relação com a Mídia — 415 atendimentos a profissionais da imprensa que implicaram 
em 201 matérias publicadas sobre o TCE. 

 Comunicação externa — 183 matérias distribuídas à imprensa, com 71% de 
aproveitamentos. Destas 183 matérias produzidas pela ACOM, 88 foram decorrentes de 
decisões do Pleno.  

 Comunicação externa — 156 matérias publicadas no site do TCE  

 Mensuração — 533 matérias publicadas na mídia decorrentes dos aproveitamentos 
dos releases – matérias jornalísticas – distribuídas pela ACOM — 191 com o 
aproveitamento, na íntegra, do material distribuído. 

 Mensuração — 1.765 matérias publicadas na mídia (jornais, TVs, Rádios CBN-Diário e 
Guararema e na Internet — blogs, sites) mencionaram o TCE/SC. Dentre elas, 144 
foram ilustradas por fotografias e 292 foram veiculadas nas TVs e Rádios CBN-Diário e 
Guararema. 

 Monitoramento — 13.466 matérias selecionadas para o CLIPPING ELETRÔNICO 
disponibilizado ao público interno pela INTRANET. Foram 4.251 matérias de caráter 
nacional e 9.215 de caráter estadual, regional e local, publicadas nas mais de 80 fontes — 
jornais, tvs, rádios, revistas, sites, blogs e demais veículos de interesse — monitorados 
pela ACOM. 

 Comunicação Interna — 807 matérias publicadas na INTRANET, CLIPPING, SOM 
AMBIENTE, além da remessa de E.MAILS para o público interno 

 Comunicação Interna — 67 fotografias e textos para Fotos Legendas publicadas na 
INTRANET  

 Relação Institucional — 183 respostas a e-mails encaminhados ao “Fale com o 
TCE” e à “Sala de Imprensa” — do site — ou encaminhados ao e-mail da ACOM 
diretamente 

 Memória — 150 registros de fatos que marcaram a trajetória do TCE em 2007 na 
Retrospectiva Anual disponível na “Sala de Imprensa” do site do Órgão. 

 
 
4.6. Convênios e Acordos de Cooperação 

 
Para o aprimoramento de técnicas e procedimentos no desenvolvimento de 

ações conjuntas de fiscalização o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem intensificado 
a cooperação e a troca de informações com órgãos e entidades cujas atividades estejam 
envolvidas com o controle de despesas públicas.  

A tabela 25 apresenta os convênios e Acordos de Cooperação assinados no ano 
de 2007. 
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TABELA 24 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Entidade Objeto Valor Publicação
    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

COOPERAÇÃO A EXECUÇÃO DA NOVA ETAPA DA 
CAMPANHA INTITULADA "O QUE VOCÊ TEM A VER 
COM A CORRUPÇÃO?" DESTINADA, 
PRINCIPALMENTE, AO PÚBLICO INFANTIL E 
JUVENIL, ATRAVÉS DE CARTILHA A SER 
DISTRIBUÍDA AO PUBLICO ALVO. 

- 12/03/2007 

    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

TERMO DE COOPERAÇÃO 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; PRAZO: ATÉ 08/04/2009 

- 10/04/2007 

    
SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL 

TERMO DE COOPERAÇÃO - INTERCÂMBIO DE 
INFORMAÇÕES DE INTERESSE RECÍPROCO. 

- 24/04/2007 

    
    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

1º TERMO ADITIVO - COOPERAÇÃO A EXECUÇÃO 
DA NOVA ETAPA DA CAMPANHA INTITULADA "O 
QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?" 
DESTINADA, PRINCIPALMENTE, AO PÚBLICO 
INFANTIL E JUVENIL, ATRAVÉS DE CARTILHA A 
SER DISTRIBUÍDA AO PUBLICO ALVO. 

- 13/06/2007 

    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

1º TERMO ADITIVO - CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
ACRESCIMO À CLÁUSULA QUARTA: FICA 
ACRESCIDA À CLÁUSULA QUARTA DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO Nº 001/2007 AS ALÍNEAS “D” E “E”, 
COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “D) REPASSAR AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESULTADOS 
DAS PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS OU 
EXTRAJUDICIAIS PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE DADOS E 
INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELO TCE/SC.” “E) 
ACOMPANHAR E CONTROLAR A EFETIVA 
EXECUÇÃO, PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO 
ESTADO OU DOS MUNICÍPIOS, DAS DECISÕES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
TRANSITADAS EM JULGADO, QUE TENHAM 
IMPUTADO DÉBITO OU MULTA, INFORMANDO AO 
TCE/SC  OS RESULTADOS   DAS  AÇÕES 
IMPLEMENTADAS.     ” CLÁUSULA TERCEIRA - DO 
ACRESCIMO À CLÁUSULA QUINTA: FICA 
ACRESCIDA À CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO Nº 001/2007 A ALÍNEA “G”, COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO: “G) REPASSAR AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMAÇÕES RELATIVAS 
À EXISTÊNCIA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS OFENSIVOS À 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU À CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO, QUE CHEGUEM AO CONHECIMENTO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM 
VIRTUDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS.” 

- 07/08/2007 

Continua 
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Continuação 

Entidade Objeto Valor Publicação
    
ATRICON 1º TERMO ADITIVO - ALTERAR A REDAÇÃO DO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA QUINTA, E 
A CLÁUSULA SEXTA, NO TERMO ORIGINAL DE 
CONVÊNIO FIRMADO. 

- 20/08/2007 

    
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALESC 6º ADITIVO - ALTERA OBJETO VISANDO A 

RELALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, DE 
FORMAÇÃO E DE APERFEIÇOAMENTO, DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, DE 
INTERCÂMBIO DE TREINANDOS E INTRUTORES, 
ETC... 

- 22/08/2007

    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

2º TERMO ADITIVO - COOPERAÇÃO A EXECUÇÃO 
DA NOVA ETAPA DA CAMPANHA INTITULADA "O 
QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?" 
DESTINADA, PRINCIPALMENTE, AO PÚBLICO 
INFANTIL E JUVENIL, ATRAVÉS DE CARTILHA A 
SER DISTRIBUÍDA AO PUBLICO ALVO. 

- 14/09/2007 

    
SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA 

TERMO DE CONVÊNIO - 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. 

R$ 200.000,00 03/12/2007

    
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  SC TERMO DE COOPERAÇÃO - 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. 

- 04/12/2007 

    
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

3º TERMO ADITIVO - O OBJETO DESTE TERMO 
ADITIVO DE COOPERAÇÃO, EM COMPLEMENTO 
AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 002/2007 E 
RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS N°S 001/2007 E 
002/2007, CONSISTE NO APOIO PARA EXECUÇÃO 
DA NOVA ETAPA DA CAMPANHA INTITULADA "O 
QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?", 
DESTINADA PRINCIPALMENTE AO PÚBLICO 
INFANTIL E JUVENIL, OFICIALIZANDO A 
PARTICIPAÇÃO DA ALESC NO PROJETO. 

- 10/12/2007 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE 
 
 
 
 


