
  

COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO 
 
O Tribunal de Contas do Estado tem a missão Constitucional de exercer, em auxílio à 
Assembléia Legislativa e às Câmaras de Vereadores, o Controle Externo da 
Administração Pública Estadual e dos Municípios Catarinenses, zelando pela 
legalidade e legitimidade, bem como pela eficiência, eficácia e economicidade no uso 
dos recursos públicos. 
 
As competências do Tribunal  constam dos Arts. 59, incisos I a XIII e 113  da 
Constituição Estadual, e da lei Orgânica, a exemplo a fiscalização acerca do 
cumprimento por parte dos administradores públicos quanto aos limites das despesas 
de pessoal estabelecidos na lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
O Relatório anual das atividades do TCE/SC em 2007 relata as atividades e os 
resultados do exercício, com destaque para a orientação aos Administradores 
Públicos através dos Ciclos de Controle da Administração Municipal no tocante a 
correta aplicação dos recursos públicos. 

 
ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TCE 

 
O TCE de Santa Catarina, com sede em Florianópolis, é integrado por sete 
Conselheiros e possui quadro de pessoal e jurisdição em todo território estadual. Os 
Conselheiros são escolhidos: três, pelo Governador do Estado com aprovação da 
Assembléia Legislativa; quatro, pela Assembléia Legislativa (Art. 61, § 2°, I e II da 
Constituição Estadual). 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal, aprovada em 15/12/2000, sua estrutura 
organizacional é assim composta: 
I - órgãos deliberativos: 
Plenário e 
Câmaras; 
 
II - órgãos de administração superior: 
Presidência;  
Vice Presidência; e 
Corregedoria  Geral; 
 
III – órgão especial: 
a) Corpo de Auditores 
 
IV – órgãos auxiliares: 
a) de controle; 
b) de consultoria e controle; 
c) de assessoria; e 
d) de apoio técnico e administrativo. 
 

Junto ao TCE/SC, também atua o Ministério Público, na forma estabelecida nos arts. 
105 a 109 da Lei Orgânica do Tribunal e arts. 107 a 111 da Lei Complementar nº 202, 
de 15 de dezembro de 2000.  
 
O Órgão deliberativo do TCE é o Tribunal Pleno, que se reúne em sessão ordinária 
duas vezes por semana e, quando necessário, em sessões extraordinárias, especiais 
e administrativas. As sessões plenárias contam com a presença obrigatória do 
representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 

 
DESTAQUES DAS ATIVIDADES 

 
No exercício de 2007 podem ser destacadas as seguintes atividades, tanto em função 
de sua relevância para a organização interna do Tribunal de Contas, quanto pela 
importância para os fiscalizados e para a sociedade catarinense: 
 

1. A revisão do Planejamento Estratégico do órgão, seguindo uma nova 
orientação metodológica com o estabelecimento de indicadores de 
desempenho, abrangendo o período de 2008-2011.  

2. Realização do X Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração 
Municipal, contando com  a participação de 3.211 pessoas, entre servidores, 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, dos 293 municípios do Estado de 
Santa Catarina. 

3. Organização, pelo Instituto de Contas, de 27 cursos e 12 eventos, 
ministrados por servidores da Casa, por agentes públicos voluntários e por 
professores contratados, possibilitando 1.553 participações de servidores do 
Tribunal de Contas. 

4. Intensificação da cooperação técnica interinstitucional para o aprimoramento 
da fiscalização, em especial com o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina, o Tribunal de Contas da União, Secretaria da Receita Federal, 
Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

5. Emissão do Parecer Prévio às Contas do Governador do Estado relativas ao 
exercício de 2006 com 5 (cinco) ressalvas e 14 (quatorze) recomendações. 

6. Emissão de Pareceres Prévios em Contas de Gestão de Prefeitos, sendo 274 
(93,52%) pela aprovação e 19 (6,48%) pela rejeição.  

7. Agilização da instrução dos processos relativos ao Exame dos Editais de 
Concorrências Públicas, tanto no âmbito municipal como estadual, 
contribuindo para uma melhor aplicação dos recursos públicos.  

8. Realização do monitoramento das auditorias operacionais, visando verificar o 
cumprimento das recomendações efetuadas, assim como a adoção de nova 
metodologia nas auditorias operacionais que propicia a participação e o 
envolvimento das unidades fiscalizadas e entidades da sociedade civil 
interessadas. 



  

ESTATÍSTICAS DE 2007 
 
 96 Sessões Realizadas 

 7.077 Processos Autuados 

 7.197 Processos Julgados 

 R$ 8.119.443,79 encaminhados para cobrança de débitos e multas em processos 
com decisões definitivas do Tribunal Pleno  

 2.410 Acórdãos Aprovados 

 293 Pareceres Aprovados 

 4.397 Decisões Proferidas 

 203 Denúncias e Representações Recebidas 

 81 Auditorias e Inspeções Realizadas 

 3.525 Auditorias de Atos de Pessoal e Processo de Pensão Especial apreciados 

 196 Consultas apreciadas 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
A íntegra do Relatório está disponível na homepage do TCE, na 

Internet, no endereço eletrônico www.tce.sc.gov.br, ou podem ser solicitados à 
Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais, Rua Bulcão Viana, 90 - CEP - 88010-
970 
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