
 
 

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

4.1. Planejamento Estratégico 
 

No início do ano, foi realizada uma oficina para tratar da pormenorização do 
Plano Estratégico do TCE/SC, por meio do plano anual de diretrizes. O evento contou 
com a participação de vinte e oito técnicos das Diretorias Gerais, Corregedoria e 
Ouvidoria, sob a responsabilidade de especialistas do TCU. 

Esta atividade teve por objetivo alavancar a implementação do Plano 
Estratégico e seu devido acompanhamento, buscando superar as dificuldades 
encontradas em 2008. Ao final, produziu-se um documento no qual foram estabelecidas 
as diretrizes para 2009. 

Posteriormente, foram realizadas reuniões para o estabelecimento dos 
indicadores de gestão, contando com a participação de técnicos das Diretorias Gerais, de 
Informática e de Planejamento e Projetos. Essa etapa contribui para o delineamento do 
plano anual, aprovado pela Portaria nº TC 0293/2009, de 1º de junho de 2009, com 
embasamento nas diretrizes de ação estabelecidas pela Presidência e nos objetivos 
estratégicos constantes no Plano Estratégico: 2008-2011.  

No terceiro trimestre, houve a implementação do módulo de Planejamento 
Estratégico no SIAP – Sistema Interno de Administração Pública, no qual foram 
disponibilizadas as informações prestadas pelos coordenadores das atividades e projetos 
a todos os servidores do Tribunal. Trata-se de um recurso que possibilitou maior 
transparência ao processo, servindo como base às avaliações periódicas mensais, 
realizadas pelo CGE - Comitê de Gestão Estratégica, integrado pelo chefe de gabinete da 
presidência, o assessor da presidência, os diretores gerais e integrantes da diretoria de 
planejamento e projetos especiais.  

A implementação do módulo sobre os indicadores de gestão não ocorreu, 
apesar de ter havido a apresentação de análises sobre os indicadores por parte da área 
de planejamento em evento referente ao projeto de redesenho e dirigido a todos os 
servidores da Corte de Contas. 

No final do ano, integrantes da gestão estratégica participaram do II Seminário 
Nacional de Ações Compartilhadas PNAGE-PROMOEX. Também, foram empreendidos 
esforços para os esboços de projetos e atividades pelas diretorias para 2010, todavia 
foram postergadas as reuniões do CGE, que tratariam da avaliação do Plano de 2009.  

 
 

4.2. Redesenho de Processos de Controle Externo 
 

As organizações são formadas pela combinação de vários elementos, dentre 
os quais destacamos: humanos, culturais, tecnológicos e físicos. As formas de 
interligação destes elementos, bem como o foco na visão de futuro e nas metas da 
organização impactam no seu desempenho, podendo levá-la ao sucesso ou ao fracasso. 
Deste modo, como forma de determinar a estratégia de crescimento e mudança 
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organizacional, deve-se ter como prioridade o conhecimento do fluxo dos processos de 
trabalho da organização. Se eles não estão identificados começa-se por aí, pelo 
mapeamento dos processos de trabalho.  

O mapeamento é o conhecimento e a análise dos processos, estruturados até 
um nível que permita sua perfeita compreensão, identificando as atividades, decisões, 
documentos e inter-relações.  

Com esta perspectiva, foram definidos como objetivos prioritários do Programa 
de Modernização do Controle Externo dos Estados, Municípios e Distrito Federal – 
PROMOEX o redesenho e a implementação dos novos processos organizacionais dos 
Tribunais de Contas, simplificando o trabalho para obtenção de uma qualidade superior, 
melhores resultados para os clientes e melhoria da efetividade das ações de gestão.  

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) definiu a seguinte visão de 
futuro1 em seu Plano Estratégico 2008-2011: 

 
E, com base nesta visão, fixou objetivos estratégicos para alcançá-la. Entre 

eles o aperfeiçoamento dos processos de controle externo, que deu origem ao projeto de 
Mapeamento e Redesenho dos processos finalísticos do TCE/SC.  

Os seguintes processos foram trabalhados no projeto: 
1. instrução e apreciação de contas anuais do Estado, prestadas pelo governador; 
2. instrução e apreciação de contas anuais dos municípios, prestadas pelos prefeitos; 
3. instrução e apreciação de denúncias e representações;  
4. instrução e apreciação de exame prévio de editais de licitação; 
5. instrução e apreciação para fins de registro de atos de aposentadoria, reforma 

transferência para a reserva e pensões e de admissão de pessoal2;  
6. instrução e apreciação da fiscalização de atos e contratos administrativos; 
7. instrução e apreciação da fiscalização de órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE, 

por meio de auditoria, inspeção ou outras formas; 
8. instrução e apreciação de pedidos da Assembléia Legislativa; 
9. instrução e julgamento de contas anuais de unidades gestoras; 
10. instrução e julgamento de agentes públicos responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos;  
11. instrução e julgamento de tomada de contas especial;  
12. instrução e julgamento de prestação de contas de recursos repassados pelo Poder 

Público estadual e municipal a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, a 
qualquer título e por qualquer meio;  

13. instrução e julgamento de recursos; 
14. instrução e decisão sobre consultas. 

Importante entender que um processo é qualquer sequência de atividades 
inter-relacionadas para realizar um trabalho e dirigida à geração de produtos demandados 
por clientes, devendo estar inserido em pelo menos um dos macroprocessos 
organizacionais.  

Para mapear e redesenhar um processo deve-se: 

                                                        
1 A visão de futuro é a definição de onde a instituição pretende chegar dentro de um período de tempo, é 
um delineamento da fisionomia organizacional desejada. 
2  Em razão da complexidade do fluxo do processo e de suas características, optou-se em subdividi-lo em: 1) 
instrução e apreciação para fins de registro de atos de aposentadoria, reforma transferência para a reserva e 
pensões e 2) instrução e apreciação para fins de registro dos atos de admissão de pessoal 
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 visualizá-lo como um todo (fluxograma); 
 ouvir os envolvidos (fornecedores e clientes); 
 padronizar a terminologia; 
 usar os recursos da tecnologia da informação; 
 identificar as integrações entre processos (sucessores e 

antecessores); 
 utilizar indicadores de desempenho. 

 
Em dezembro de 2008 foi concluído o processo de seleção de empresa de 

consultoria para a realização do mapeamento e redesenho dos principais processos de 
controle externo do TCE-SC, que será custeado com recursos alocados no PROMOEX. A 
empresa selecionada, entre 14 postulantes iniciais para prestar serviços de consultoria 
nesta área, foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Os trabalhos da consultoria iniciaram-se efetivamente no mês de fevereiro de 
2009, após a indicação de três servidores do TCE/SC para compor a equipe interna. Além 
de dar apoio à contratada, estes servidores foram capacitados nas ferramentas e 
metodologia de mapeamento e redesenho de processos organizacionais.  

Nos dias 17 e 18 de fevereiro foi realizada uma capacitação envolvendo 30 
servidores do TCE/SC. Além do conteúdo teórico sobre gerenciamento por processos, 
também foi ministrado um módulo sobre a utilização de ferramenta da Microsoft (Visio) 
para elaboração de fluxogramas. 

Na primeira fase do projeto foram identificados os macroprocessos do 
TCE/SC, para tanto foram realizadas entrevistas com os Diretores da Diretoria de 
Controle dos Municípios, da Diretoria de Controle da Administração Estadual, da Diretoria 
de Licitações e Contratações, da Diretoria de Atividades Especiais, da Consultoria Geral, 
da Diretoria Geral de Controle Externo, Diretor da Diretoria de Projetos Especiais e com 
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Assessores da Presidência. Nesta fase também foram ouvidos o Conselheiro Salomão 
Ribas Junior, Auditor Gerson dos Santos Sicca, Auditor Adircélio de Moraes Ferreira 
Junior e o Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas Mauro Flores Pedrozo.  

 
 

Figura 2: Macroprocessos identificados – TCE/SC 

Na segunda fase (durante os dois primeiros trimestres de 2009), foi feito o 
mapeamento ou desenho3 dos quatorze processos selecionados no contrato, através da 
elaboração de (1) Fluxogramas, (2) Quadro de descrição das atividades executadas no 
fluxo do processo, (3) Quadro de pontos de sugestões de melhorias e (4) Matriz SIPOC - 
diagrama utilizado para possibilitar uma visão rápida do processo. O nome vem das 
iniciais dos quatro elementos do diagrama: Supplier (Fornecedor de informações ou 
recursos), Input (Entrada fornecida), Process (Processo que agrega valor e altera a 
entrada), Output (Saída ou produto final do processo) e Customer (Cliente ou pessoa, 
grupo ou processo que recebe a saída). 

Com o mapeamento dos processos foi possível obter uma visão sistêmica do 
TCE/SC, verificando as diferenças entre as normas existentes e os procedimentos 
executados, a ocorrência de retrabalho e as atividades desnecessárias, bem como 
relacionar os processos aos macroprocessos do TCE/SC. 

 

 
Figura 3: Visão sistêmica de processo 

 

                                                        
3 Mapeamento: Desenho do fluxo de cada processo, descrição das suas atividades, identificação dos 
fornecedores e clientes de informações.  
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A partir do mês de julho de 2009 deu-se início aos trabalhos de redesenho dos 
processos finalísticos.  

 

 
Figura 4: Fases do Projeto de Redesenho de Processos do TCE/SC 
 

Para o redesenho foram realizados dois fóruns com a participação de 
integrantes dos órgãos de controle, da Secretaria Geral, do MPTC, dos Gabinetes de 
Relatores e da Presidência. O primeiro (de 07 a 09/07) contou com a participação de 99 
pessoas, que foram distribuídas em 14 grupos, cada um responsável pela elaboração de 
propostas de redesenho para um processo. No segundo fórum (de 28 a 30/07) 
participaram 75 pessoas que foram distribuídas em 10 grupos, tinham o objetivo de 
analisar os fluxos redesenhados e fazer observações quanto à padronização e melhorias 
de atividades.  

Com intuito de ampliar a gama de informações para o redesenho, durante os 
dias 15 a 22/07 foi disponibilizado na intranet um formulário eletrônico. As sugestões 
poderiam enfocar tanto a redução de tempo de tramitação do processo como a melhoria 
de qualidade.  
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Figura 4: Formulário eletrônico disponibilizado na intranet, para coleta de sugestões dos servidores do TCE/SC ao 
Redesenho de Processos 
 

Para subsidiar a padronização do fluxo de atividades nos processos foi 
realizada, no dia 30/07/2009, uma pesquisa com nove itens entre os participantes do II 
Fórum, buscando quantificar e qualificar as principais sugestões de redesenho. Do total 
de participantes, 51 devolveram o questionário. 

Após os trabalhos de desenho e redesenho dos processos de controle 
externo, o material consolidado foi remetido, para conhecimento, ao Corpo Deliberativo e 
ao Procurador-Geral no dia 19/11/2009, contendo: a proposta de fluxo redesenhado, o 
quadro síntese das principais alterações propostas nos fluxos de cada processo finalístico 
do TCE/SC, as observações da equipe interna, quadro de indicadores de desempenho 
por processo, bem como sugestões de alterações das normas, conforme as propostas 
dos fluxos redesenhados. 

Do final do mês de agosto até meados de setembro a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) entrevistou 16 pessoas-chave da administração com vistas à subsidiar a 
proposta de revisão da estrutura organizacional dos órgãos de controle do Tribunal (fase 
quatro). 

No início do ultimo quadrimestre de 2009, teve início a fase 5, com a 
participação de 43 servidores na elaboração dos manuais de serviço de cada processo. 
Para subsidiar os trabalhos foram realizados dois cursos (dias 2-3 de setembro e 26-27 
de outubro de 2009) ministrados pela FGV, durante estes eventos ficou decidida a 
metodologia que seria aplicada para formatar os manuais e sua estrutura.  

Tendo em vista a complexidade do trabalho e a necessidade do envolvimento 
de representantes de áreas diferentes em vários processos, optou-se por elaborar 
manuais para 13 processos, incluindo nestes as descrições das atividades, as definições 
e conceitos, a legislação básica, os sistemas informatizados, competências e os 
indicadores de desempenho do processo. 

Para 2010 os trabalhos continuarão com a implantação dos processos 
redesenhados e revisão das normas. Após quase um ano mapeando e redesenhando os 
processos finalísticos do TCE/SC, pode-se dizer que toda a gama de informações 
produzidas em prol do crescimento institucional, bem como a busca de soluções para a 
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celeridade, economicidade e qualidade da instrução processual só foi possível com muita 
dedicação, criatividade e motivação. 

 
 
4.3. 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. 

No âmbito deste Estado, o Governo Federal, através do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, firmou com este Tribunal o Convênio 
MP/PROMOEX nº 011/2006, 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 local de 40% do total transferido, ou 
seja, R$ 2.239.252,80, totalizando um investimento de R$ 5.598.132,00. Sendo que, no 
primeiro trimestre do corrente ano foi assinado o 1º Termo Aditivo de 2009, com objetivo 
de prorrogar o prazo de execução do Programa e vigência do Convênio para 31 de 
dezembro de 2010, bem como alterar os valores conveniados em função da variação 
cambial. Assim sendo os valores passaram a retratar os seguintes montantes: 

 
“.....valor global de R$ 4.020.901,50 (equivalente a US$ 1.971.030,15), sendo 
R$ 2.362.797,78 (equivalente a US$ 1.158.234,21) o valor total de recursos, 
dividido em repasses anuais, via convênio, e R$ 1.658.103,72 (equivalente a 
US$ 812.795,94) o valor que o Tribunal oferecerá em contrapartida. A taxa de 
câmbio, para a equivalência em dólar descrita acima, é de R$ 2,04 = US$ 
1,00, especificada na grade de parâmetros para a Programação Financeira 
Federal para 2009.” 
 

Até o final de 2009, o Governo Federal repassou ao TCE/SC o montante de R$ 
624.541,96, ou seja, 18,59% do total previsto no convênio inicial. Deste total repassado já 
foram efetivamente aplicados R$ 565.932,53. Faz parte, também, dos recursos federais 
disponíveis o montante de R$ 77.135,48, resultado da aplicação financeira dos recursos 
disponíveis, que no ano foi obtido um rendimento de R$ 22.354,50. 

Foi encaminhado para a direção nacional do PROMOEX o plano de aquisição 
para o ano de 2010, prevendo investimentos no valor de R$ 1.707.216,00, sendo R$ 
1.189.576,00 de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e R$ 517.640,00 
referentes à contrapartida do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Desde o início das atividades, o Programa já aplicou recursos financeiros de 
forma efetiva num montante de R$ 1.598.760,67, sendo R$ 565.932,53 dos recursos de 
convênio e R$ 1.032.828,14 da contrapartida do Tribunal. 

No exercício de 2009, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no 
montante de R$ 802.228,79, dos quais R$ 421.505,30, foram originários da fonte de 
recursos do convênio e R$ 380.723,49 da contrapartida do TCE/SC.  
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Podendo se destacar os seguintes investimentos: 
 

I. Recursos financeiros no montante de R$175.000,00 foram utilizados para 
pagamento das parcelas da execução do contrato de serviços de consultoria do 
Projeto Redesenho de Processos de Controle Externo com a Fundação Getúlio 
Vargas, sendo R$ 156.046,98 dos recursos de convênio e R$ 18.953,02 da 
contrapartida, contrato que prevê um desembolso de R$ 350.000,00, restando 
para  2010 a execução de R$ 185.000,00. 

 
II. Foi repassado ao Instituto Ruy Barbosa – IRB, por conta da execução do Convênio 

o valor de mais duas parcela totalizando R$ 40.719,00, bem como repassou à 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, a última 
parcela, prevista no convênio no valor de R$ 7.437,00. 

 
III. Realizou aquisições de novos equipamentos para o TCE/SC no montante de R$ 

273.250,05, sendo 56 Notebooks no valor total de R$156.140,05 e dois veículos 
destinados as ações de auditoria, no valor de R$ 117.110,00.  

 
IV. Adquiriu vinte licenças do software MS VISIO STANDART e dez do SOFTWARE 

MICROSOFT VISUAL STUDIO PRO 2008 no valor de R$ 27.305,30, destinados 
aos técnicos envolvidos nos trabalhos de Redesenho de Processos de Controle 
Externo. 

 
V. Desembolsou R$ 57.100,00 com 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 duração aproximada de 15 
(quinze) minutos. 

 
VI. Contratou serviços para impressão de 2.700 livros, bem como certificados e 

gravação de CDs destinados a realização do  “XI Ciclo de Estudos de Controle da 
Administração Municipal”, representado um investimento de R$ 22.997,26.  

 
VII. Financiou, no exercício, a participação de diversos técnicos da área fim deste 

Tribunal nos eventos nacionais promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
Tribunal de Contas da União, Ministério do Planejamento e Gestão, IRB e 
ATRICON nos eventos destinados ao redesenho dos procedimentos de Controle 
Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 
que foram realizadas oito reuniões técnicas e um fórum, resultando em um 
investimento de R$ 37.691,57, com o pagamento de diárias e passagens.  

 
VIII. Financiou também a participação de servidores nos eventos destinados ao 

desenvolvimento de políticas e gestão de soluções compartilhadas e de 
cooperação técnica, com um montante investido de R$ 34.012,48, com o 
pagamento de diárias e passagens, foram sete eventos. 

 
O restante foi investido para financiar palestras e cursos promovidas pelo Instituto de 
Contas, como também, para participação de servidores do Tribunal de Contas em eventos 
técnicos promovidos pela Direção Nacional do PROMOEX, em eventos do planejamento 
estratégico do Tribunal, e em outros cursos de capacitação em redesenho de 
procedimentos. 
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4.4. 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 1999 a 
2007. 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. 

A versão 2009 foi incrementada com informações sobre Tributos Federais e 
ICMS gerado em cada um dos municípios do Estado. E, ainda, 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 

 
 
4.5. 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 – 2008, mês a mês, da execução 
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. 
 
 
 
4.6. 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.  
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4.6.1.  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 

5.946 631 2.055 876 9508 
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” 

169 15 14 
Fonte: ACOM 
Obs.: (*) a contagem começou a ser feita a partir de julho/08. 

 
 
4.6.2. 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 

93 75 358 93 
   Fonte: ACOM 
 
 
TABELA 24 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE 

Publicadas em 
jornais e 
revistas1 

Publicadas em blogs 
e sites 

Veiculadas 
em TVs2 

Veiculadas em 
Rádios3 Total4 

1.362 341 89 20 1.812 
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 
890 99,5 4 0,5 894 

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. 
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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 

614 92 26 131 
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 

409 35 51 
Fonte: ACOM 
 
4.7. 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 28 apresenta os convênios e Acordos de Cooperação assinados no 
ano de 2009. 

 
TABELA 28 – CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 
CIASC 
001/2009 

T. Cooperação Técnica Centro de 
Informática e 
Automação do 
Estado de SC 

Cooperação mútua para 
implementação e atualização do 
Sistema Instantãneo de Apoio ao 
Controle Interno – SIACI. 

Sem valor 
definido 

DOT-e   1°/04/2009 
p.4 

TCE/SC 1° Termo Aditivo IES -  Instituto de 
Ensino Superior 
da Grande 
Florianópolis 

Ratificar o ajustamento original em 
todas as suas cláusulas e 
condições alterando apenas a 
fundamentação legal que deverá 
ser nos termos das disposições da 
Lei n° 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, Lei Estadual n° 
10.864/1998 e Resolução TC-06 
de 15 de outubro de 2003. Data da 
assinatura: 19 de março de 2009. 

Sem valor 
definido 

DOTC-e  1/03/2009  
p. 222 

TCE/SC 
011/2006 

TERMO ADITIVO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E 
GESTÃO 

Alteração na redação das 
Cláusulas Quarta – Dos Repasses 
de Recursos Orçamentários e 
Financeiros e Quinta – Da 
Contrapartida. Inclusão de alíneas 
e de parágrafo na Cláusula 
Terceira – Das Atribuições. 
Alteração nos anexos Plano de 
Trabalho e Projeto, bem como 
inclusão do Plano Operacional 
Anual de 2009. Modificação na 
redação da Cláusula Sétima – Da 
Classificação Orçamentária e 
Financeira dos Recursos. Inclusão 
de parágrafo na Cláusula Oitava – 
Da Execução Financeira. 
Modificação na Cláusula Décima 
Sexta – Da Vigência e Denúncia.  

4.020.901,50 DOU 13/4/2009 

p. 86 

TCE/SC 
001/2009 

TERMO DE CONVÊNIO SOCIEDADE 
EDUCACIONAL 
DE SANTA 

Concessão de bolsas de estágio 
para alunos regularmente 
matriculados e que freqüentam os 

Sem valor 
definido 

DOTC-e 22/3/2009 

p. 2 
continua 

Continuação 
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N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 
CATARINA - 
SOCIESC 

cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da Sociedade 
Educacional de Santa Catarina. 

TCE/SC 
002/2009 

TERMO DE CONVÊNIO FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL 
DE SÃO JOSÉ - 
USJ 

Concessão de bolsas de estágio 
para alunos regularmente 
matriculados e que freqüentam os 
cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da Fundação 
Educacional de São José. 

Sem valor 
definido 

DOTC-e 19/5/2009 

p. 7 

TCE/SC 
001/2008 

TERMO ADITIVO PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
JOINVILLE 

Fica alterada, com base na lei n° 
6.455, de 26 de maio de 2009, a 
cláusula segunda "da execução do 
objeto", do termo de convênio n° 
001/2008, celebrado entre as 
partes acima qualificadas, 
mediante autorização da Lei 
6.276, de 05 de agosto de 2008, 
no que tange à rubrica 
orçamentária, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 
"o objeto deste convênio será 
viabilizado mediante o 
........................................................ 
 mediante autorização legislativa 
especifica: 
12.01 - Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão seplan 
041220007.1.221000 - Projeto 
Viva Cidade - Seplan 
3.3.50 - transferências correntes 
fonte de recursos: 100". 

R$ 
100.000,00 

POR 
EXERCÍCIO 

 

DOM 03/7/2009 

p. 04 

S/N Convênio Banco do Brasil 
PROPICIAR AOS SERVIDORES 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 
ACESSO AO "CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO - FINANCIAMENTO 
À AQUISIÇÃO PESSOA FÍSICA". 

 

SEM 15/09/2009 

001/2009 Acordo de Cooperação CONSELHO 
REGIONAL DE 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA - 
CREA 

COOPERAÇÃO DOS ASPECTOS 
CONCERNENTES À 
REGULARIDADE NA EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS, 
ORÇAMENTOS, EXECUÇÕES 
DE OBRAS OU PRESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS QUE ENVOLVAM 
AS ÁREAS DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA, AGRONOMIA E 
ATIVIDADES AFINS E 
CORRELATAS EM QUE SEJAM 
PARTES AS UNIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA DOS MUNICÍPIOS OU 
DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, EM ESPECIA A 
FISCALIZAÇÃO DAS 
ANOTAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 
ART PERANTE O CREA-SC; 
PROMOVER ATIVIDADES DE 
APERFEIÇOAMENTO, 
CAPACITAÇÃO, CURSOS, 
DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E 
ARTIGOS TÉCNICOS, BEM 
COMO A REALIZAÇÃO DE 
EVENTUAIS INSPEÇÕES E/OU 
VISTORIAS EM OBRAS 

SEM DOTC-e 05/11/09,  

n. 369, p. 15 

continua 

Continuação 

continuação 
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N° Tipo Instituição Objeto Valor R$ Publicação 
PÚBLICAS. 

065/2009 ACORDO DE 
COOPERAÇÃO 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO 
ESTADO DE 

SANTA 
CATARINA 

ESTABELECER MECANISMOS 
DE ATUAÇÃO PARA COMBATER 
IRREGULARIDADES NAS 
CONTRATAÇÕES DE 
SERVIDORES TEMPORÁRIOS E 
DE MÃO DE OBRA MEDIANTE 
CONTRATOS DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS NO ÂMBITO 
DOS PODERES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS E ESTADUAL DE 
SANTA CATARINA, VISANDO A 
ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA DO 
ESTADO E MUNICÍPIOS PARA 
UTILIZAÇÃO DE TAIS 
INSTRUMENTOS, 
REGULARIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS 
E FISCALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO AOS 
PRECEITOS LEGAIS ATINENTES 

SEM DOTC-e 

23/11/2009 

n. 381, P. 11 

067/2009 ACORDO DE 
COOPERAÇÃO 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO 
ESTADO DE 

SANTA 
CATARINA 

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 
ÓRGÃOS SIGNATÁRIOS; 
VIGÊNCIA: O PRESENTE 
TERMO DE COOPERAÇÃO 
TERÁ VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) 
ANOS CONTADO DA DATA DA 
SUA ASSINATURA; DATA DA 
ASSINATURA: 12 DE 
NOVEMBRO DE 2009 

SEM DOTC-e 

23/11/2009 

n. 381, P. 11 

CL n.º 
005/2008-01 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-
INSTITUCIONAL 

ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA - 

ALESC 

PRORROGA O PRAZO DE 
VIGÊNCIA E RETIFICA 
AJUSTAMENTO ORIGINAL 

SEM DA/SC22/12/2009 

n. 6.128, p. 7 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE 
 
 
 

continuação 
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4.8. 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). 

O prédio terá 19 andares com uma área total de 16,3 mil metros quadrados, 
que poderá abrigar até 400 servidores e contará com um auditório com capacidade para 
318 lugares, bem como espaço para a galeria e o museu. 

Está previsto para outubro de 2010 a conclusão do prédio, que têm como 
objetivo ampliar o espaço físico e compatibilizá-lo com as atuais e futuras necessidades 
do Tribunal. 

 
 

4.9. Criação da Ouvidoria 
 

Criada pela Resolução N° TC-28/08, a partir de junho de 2009 a Ouvidoria do 
TCE/SC passa a poder atender aos cidadãos no tocante  ás reclamações, críticas, 
sugestões ou informações sobre atos administrativos e de gestão praticados por agentes 
públicos.  

A criação da Ouvidoria  tem como objetivo ampliar a transparência das ações 
dessa Corte de Contas, bem como possibilitar a participação da sociedade no exercício 
do controle da administração pública. 

Em 2009 foram registrados 307 atendimentos. Entre as demandas registradas 
podemos destacar as solicitações de informações, reclamações, sugestões e críticas. 
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