
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

4.1. Planejamento Estratégico 
 

A principal atividade empreendida em 2008 foi para a pormenorização do 
Plano Estratégico 2008-2011, valendo-se especialmente da gestão de projetos. A 
metodologia por projeto define uma forma diferente de se atuar em equipe, uma vez que a 
liderança, a execução e o controle de projetos necessitam de habilidades, técnicas e 
métodos específicos para se alcançar determinado resultado. Propicia uma mudança 
gradual de paradigmas quando proporciona às equipes de trabalho uma maior 
flexibilidade e autonomia que refletirá no envolvimento e na responsabilidade da própria 
equipe com a qualidade do resultado final apresentado. 

Para a escolha metodológica, houve, no 1º trimestre, estudos e visitas 
técnicas (ao TCU e ao STJ, instituições que são referências ao TCE/SC) para 
conhecimento das experiências na concepção, delineamento, implantação e controle da 
Gestão Estratégica, mormente sobre o desenvolvimento e implantação dos projetos 
relacionados ao Planejamento Estratégico, bem como sua operação, com atenção aos 
recursos de TI. Em agosto, dois integrantes da área de planejamento participaram de 
evento, em Tocantins, promovido pelo IRB (Instituto Rui Barbosa) e Promoex (Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Tribunais de Contas dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios Brasileiros). As atividades congregaram técnicos dos 
Tribunais de Contas de todo o Brasil para compartilhar experiências e soluções sobre o 
Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial e a política e gestão de pessoal 

Internamente, foram efetuadas reuniões no esforço na colocação das 
estratégias em ações e se centrou na formação de gestores de projetos e um 
delineamento metodologicamente mais cuidadoso dos projetos da Corte Catarinense, o 
que envolveu a aprovação, no 3º. Trimestre, da Portaria que regulamenta a gestão de 
projetos e a elaboração do Manual de Gestão de Projetos – MGP), cujo objetivo é 
padronizar todo o processo de elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação dos projetos.  

 
 

4.2. Programa de Modernização do Controle Externo – 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. 
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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.  

Os recursos financeiros foram utilizados para financiar a participação de 
servidores deste Tribunal em eventos técnicos tais como: 
 Encontro de Trabalho do Sub-grupo de Procedimentos Contábeis, reunião técnica 

realizada em Brasília – DF, na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda – STN/MF, nos dias 15 a 17 de setembro, em continuidade à revisão dos 
Manuais da Lei de Responsabilidade Fiscal e aspectos relacionados à contabilidade 
pública.  

 I Encontro Técnico Nacional IRB-PROMOEX, abordando os subcomponentes locais 
“Planejamento Organizacional” e “Gestão de Pessoas”. O Evento, realizado nos dias 
13 e 14 de agosto, em Palmas/TO, foi coordenado pelo Instituto Rui Barbosa, com a 
organização do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e apoio dos Grupos de 
Trabalho Gestão de Pessoas e de Planejamento. 

 Encontro Técnico Sobre a Auditoria Operacional realizado em Curitiba, nos dias 24 e 
25 de julho do corrente ano. O encontro teve por objetivo avaliar os trabalhos já 
desenvolvidos pelas equipes das auditorias-piloto dos Tribunais de Contas, na área de 
educação, em seus respectivos estados, por meio de oficinas de trabalho que, por sua 
vez, visam orientar sobre a estratégia metodológica e a aplicação de procedimentos 
auditorias. 

 Reuniões Técnicas realizadas em Brasília – DF, nos dias 15 e 16 de julho, no 
Ministério do Planejamento com objetivo de apresentar o Portal dos TCs aos 
representantes do Governo Federal com vista a integração com os Órgãos e 
Entidades Federais para disponibilização dos dados e informações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, bem como por solicitação da Direção Nacional do 
Programa, com os membros do comitê técnico, com objetivo de realizar uma avaliação 
geral do Programa e definir ações para acelerar a execução do componente local. 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 
Foram também realizados 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. O audiovisual será editado com três blocos distintos, com duração 
aproximada de 5 (cinco) minutos cada um, para exibição, em conjunto ou parcial. O 
primeiro tratará das origens do controle dos gastos públicos no mundo e no Brasil, a 
criação e os principais avanços do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O 
segundo abordará a missão, o âmbito da fiscalização e as principais atribuições do 
TCE/SC. O terceiro e último bloco apresentará a atuação do TCE/SC e seus esforços 
para interação com a sociedade e contribuições para o exercício do controle social. 
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):  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; FASE 5 – Elaboração 
de manuais de serviços e roteiros de fiscalizações; e FASE 6 – Implantação dos novos 
processos organizacionais (Termo de Referência - Anexo 1). 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 valor previsto 
para a realização da consultoria é de R$ 361.695,10. 
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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.  

 
4.3.1. Portal do TCE/SC 
 

Em 28 de abril de 2008 foi lançado pelo presidente Pacheco o novo Portal do 
Tribunal de Contas. A implantação do novo produto abrangendo Internet e Intranet foi 
coordenada pela Diretoria Geral de Planejamento e Administração (DGPA). 

Além do novo design gráfico, é novidade também a reorganização dos 
conteúdos e melhores condições de navegabilidade e segurança, visto que o site tem 
certificação digital da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).  

Importante inovação, é que a nova tecnologia utilizada para a implantação do 
Portal permite a “descentralização” da publicação de conteúdos, de forma que compete 
agora a cada uma das unidades, conforme a distribuição interna de atribuições, incluir e 
atualizar informações em espaços previamente definidos como de sua responsabilidade.  

A Intranet também foi reformulada e segue os mesmos padrões estéticos do 
novo Portal, sendo possível o acesso pelo servidor, ainda que fora do TCE. O acesso 
externo dá-se pela da mesma senha que é usada para consultar o SIPROC. 

A supervisão do site do Tribunal e da Intranet, conferida pela Portaria Nº 
TC.164 de 25 de abril de 2008, foi atribuída ao Comitê Gestor, integrado pelo presidente 
do TCE e pelos titulares da Diretoria Geral de Planejamento e Administração (DGPA), da 
Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE), da Assessoria de Comunicação Social 
(ACOM) e da Diretoria de Informática (DIN). 

 
4.3.2. Diário Oficial eletrônico 
 

A partir de 05 de maio de 2008 foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas o 
Diário Oficial Eletrônico, por meio do qual passaram a ser publicados todos os atos 
processuais e administrativos levados a efeito no Tribunal.   

O Diário Oficial passou a ser publicado, no site da internet  e na Intranet do 
Tribunal de Contas, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais e nos dias 
em que não houver expediente, sempre a partir das 8 horas.  

Os atos publicados no Diário Oficial Eletrônico têm validade para todos os 
efeitos legais, inclusive em relação aos prazos processuais. Além disso, as informações 
disponibilizadas têm ampla segurança, impedindo qualquer tipo de alteração, já que foi 
utilizada certificação digital e assinatura eletrônica, credenciadas pela Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil). 

 
4.3.3. Televisionamento das sessões plenárias do TCE/SC 
 

Em maio de 2008 teve início o projeto para televisionamento das sessões do 
Tribunal Pleno, quando foram levantados os recursos humanos e materiais necessários 
para sua implementação.  

Aprovado o projeto, foram realizados certames licitatórios para compra de 
equipamentos e contratação de empresa para filmagem e produção de som e imagem.  
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Também fez parte dos preparativos para a implementação do projeto, a capacitação de 
conselheiros, auditores e procuradores do MP junto ao TCE, no que toca a técnicas de 
exposição e postura diante das câmeras e a realização de convênios com TV Assembléia 
Legislativa e TV Câmara de Florianópolis. 

Outra exigência para a implementação do projeto foi a total reforma da 
estrutura física do Plenário.  

O televisionamento consiste na transmissão, em tempo real, por meio do sinal 
disponibilizado pelo TV Assembléia Legislativa e TV Câmara, das sessões realizadas pelo 
Pleno às segundas-feiras e filmadas e transmitidas posteriormente as sessões realizadas 
às quartas-feiras. 

As imagens captadas no TCE são enviadas ao estúdio da TV Assembléia 
Legislativa, localizado na própria ALESC, por meio de fibra óptica, garantindo imagens no 
padrão de alta definição.  

O televisionamento tem como principais objetivos aproximar o cidadão do 
Tribunal de Contas e das Instituições Públicas catarinenses, oferecendo maior 
transparência em relação às decisões tomadas e possibilitando às unidades 
jurisdicionadas e à sociedade um maior controle e acompanhamento das deliberações de 
seu interesse.   
 
4.3.4.  Comunicação Interna 
 

TABELA 21 - 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 

6.663 665 3.407 695 (*) 11.310 
Fonte: ACOM 
Obs.: (*) a contagem começou a ser feita a partir de julho/08. 
 
 

TABELA 22 - MATÉRIAS DIVULGADAS AO PÚBLICO INTERNO 
 
Matérias publicadas na 
intranet  
 

Comunicação Sistema Interno 
de Som 

E-mails encaminhados para público interno 
- “Notas para 
reforçar matérias publicadas 
na intranet” 

32 23 19 (*) 
Fonte: ACOM 
Obs.: (*) a contagem começou a ser feita a partir de julho/08. 

 
 
4.3.5. Comunicação Externa 
 

TABELA 23 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA 
Releases 

encaminhados 
Releases 

aproveitados pela 
imprensa 

Matérias publicadas 
decorrentes de releases 

Matérias produzidas 
decorrentes de decisões do 

Pleno 
158 118 652 51 

   Fonte: ACOM 
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TABELA 24 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE 
Publicadas em 

jornais e 
revistas1 

Publicadas 
em blogs e 

sites 
Veiculadas 

em TVs2 
Veiculadas 
em Rádios3 

Publicadas 
nos 

jornais do 
Interior 

Publicadas 
nos 

Colunistas 
Total4 

1.309 212 (*) 95 50 586 422 1.815 
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 
Obs.: (*) a contagem começou a ser feita a partir de julho/08. 
 
 

TABELA 25 – AVALIAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE 
Matérias positivas e neutras1 % Matérias negativas2 % Total 

1.770 96% 45 04% 1.815 
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 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 

586 158 36 265 
Fonte: ACOM 
 
 

TABELA 27 - MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS 

Notas de colunistas que citam o TCE Releases que motivaram notas 
de colunistas 

Notas decorrentes 
dos releases 
aproveitados 

422 66 98 
Fonte: ACOM 
 
 
 
 
4.4. 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 2008. 
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TABELA 28 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 

005/2006 1º TERMO 
ADITIVO UFSC 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO - PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 DOE  
10/03/08 

S/Nº/2008 
ACORDO DE 
COOPER. 
TÉCNICA 

TCU 

COOPERAÇÃO PARA FISCALIZAR A 
APLICAÇÃO DE RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERAIS REPASSADOS 
ÀS UNIDADES ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, BEM COMO PARA 
REALIZAR TREINAMENTO E 
INTERCÂMBIOS DE NORMAS E 
JURISPRUDÊNCIA.  

 
DOU  
03/03/08 
p. 96 

001/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO IES CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

ESTÁGIO.  
DOE  
05/03/08 
p. 51 

06/2006 1º TA UNISUL 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO / PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 16/05/2006 

08/2006 1º TA ENERGIA 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO / PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 16/05/2006 

06/2006 1º TA UNISUL 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO / PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 16/05/2006 

09/2006 1º TERMO 
ADITIVO UNIVALI 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO / PRORROGA PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

 05/06/2008 

001/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
JOINVILLE  

APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO 
DE JOINVILLE PARA O TRIBUNAL DE 
CONTAS, PARA COBRIR OS CUSTOS 
DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA 
FINANCEIRA-OPERACIONAL ANUAL 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 
AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO 
URBANA DAS BACIAS 
ELEMENTARES DOS RIOS 
CACHOEIRA, CUBATÃO E PIRAÍ - 
VIVA CIDADE, FINANCIADO PELO 
BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO - BID, 
CONTRATO EMPRÉSTIMO 1909/OC-
BR , SOB A RESPONSABILIDADE 
OPERACIONAL DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

R$ 
100.000,00 
anual 

 

001/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 

CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

VIABILIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO 
DAS SESSÕES DO PLENO, NO 
HORÁRIO DA TV CÂMARA, 1 (UMA) 
VEZ POR SEMANA, TODAS AS 
SEGUNDAS-FEIRAS 

  

001 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
TÉCNICA 
 

TCE/AM 
 

COOPERAÇÃO EM TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÕES, PARA UTILIZAÇÃO 
EXCLUSIVA NO DESENVOLVIMENTO 
DE SUAS FUNÇÕES 
CONSTITUCIONAIS DE CONTROLE 

 28/07/2008 

 
1º TERMO 
ADITIVO 
 

TCE/AM 
CESSÃO DO MÓDULO E-SFINGE-
OBRAS, INTEGRANTE DO SISTEMA 
E-SFINGE. 

 28/07/2008 

S/N TERMO DE 
COMPROMISSO 

ALESC 
 TJSC 

O OBJETO DESTE TERMO CONSISTE 
NO COMPROMISSO QUE ASSUMEM 
AS TRÊS INSTITUIÇÕES DE MANTER 
O HASTEAMENTO DA BANDEIRA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 
LOCALIZADA NA PRAÇA TANCREDO 
NEVES, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, 
SANTA CATARINA. 

 18/08/2008 
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N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 

02/2008 
TERMO DE 
CONVÊNIO 
 

UDESC CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO.  18/09/2008 

03/2008 TERMO DE 
CONVÊNIO 

FACULDADE 
DECISÃO 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO.  06/10/2008 

- 
TERMO DE 
COOP. 
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. 

 
DOTC-e 
14/11/08,  
p. 27 

ALESC 
005/2008 

TERMO DE  
COOP. 
ÉCNICO-
INSTITUC. 

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. 

 
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. 

 
DOALESC 
17/12/2008 
p. 21 

- 

7º ADITIVO 
TERMO DE  
COOP. 
TÉCNICO-
INSTITUC. 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE 
SANTA CATARINA 

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. 

 
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 
RODOV. DE SANTA CATARINA – 
ETAPA IV, FINANCIADO BID, SOB A 
RESPONSABILIDADE OPERACIONAL 
DO DEINFRA. 

R$ 
200.000,00 

DOE/SC 
05/12/2008 
p. 3 

001/2008 

TERMO DE  
COOP. 
TÉCNICO-
INSTITUC. 

PODER EXECUTIVO 
/ ALESC / TJ-SC / 
MP-SC 

PROMOÇÃO DE AÇÕES E 
ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM 
PARA O PROCESSO DE DESENV. E 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE PLANEJ. E GESTÃO 
FISCAL DO ESTADO DE SC – 
SIGEF/SC, INTEGRADO AOS 
SISTEMAS INFORM. DESENV. PELO 
CONTR. EXTERNO, EM ESPECIAL AO 
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 
INTEGRADA DE GESTÃO E-SFINGE. 

 
DOE/SC 
07/01/2009 
p. 18 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 
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4.5. Construção da nova sede do Tribunal de Contas 
 

Em fevereiro de 2008 foi assinado pelo presidente José Carlos Pacheco o 
contrato para realização da obra entre o Consórcio de Empresa Espaço Aberto – Beter. 
que venceu a licitação ao propor o preço de R$ 19.242.899,46 (dezenove milhões, 
duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis 
centavos. 

A construção do novo prédio é resultado de um projeto iniciado em 2003 com 
a compra do imóvel onde hoje acontecem os trabalhos de construção. As obras tiveram 
início em 1° de março de 2008 e a finalização está prevista para o ano de 2010. 


