
COMPETÊNCIAS
DO TRIBUNAL DE

CONTAS  DO ESTADO

O Tribunal de Contas do Estado tem a missão institucional de exercer,
em auxílio à Assembléia Legislativa, 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 2000 sintetiza os
trabalhos realizados no exercício e os resultados obtidos, destacando, em especial, as
ações voltadas o aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade nas fiscalizações através
da participação efetiva dos servidores em cursos e treinamentos, notadamente para a
aplicação da lei de Responsabilidade Fiscal.

ESTATÍSTICAS DE 2000

 92 sessões realizadas
 6.383 processos autuados
 4.989 processos apreciados ou julgados.
 R$.1905.305,32, de sanções pecuniárias aplicadas
 317 acórdãos aprovados
 3.853 decisões proferidas
 136 denúncias recebidas e 168 denúncias apuradas
 574 fiscalizações iniciadas
 443 auditorias de Atos de Pessoal e Processo de Pensão Especial apreciados
 3 acordos celebrados com órgãos e entidades

FATOS  EXTRAORDINÁRIOS

 No dia 16 de fevereiro do corrente, assume o cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas, o ex deputado Wilson Rogério Wan- Dall, ocupando a vaga do
Conselheiro aposentado, Conselheiro Dib Cherem em sessão Plenária do dia
26/04/99, permanecendo vinte anos na Corte Catarinense.

 No dia 29 de março, toma posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado o ex deputado Dr. Luiz Roberto Herbst, ocupando a vaga do
Conselheiro Carlos Augusto Caminha que se aposentou em novembro de 1999
com atuação nesta Corte de Contas desde 1973.

 Na sessão do dia 12 de junho foram apreciadas as contas do Governo do Estado
referente ao exercício de 1999, deliberando por maioria de votos a sua
aprovação.

 No dia 21 de dezembro foram realizadas as eleições para Presidente e Vice-
Presidente do TCE. Foram reeleitos  o Conselheiro Salomão Ribas Junior, como
Presidente do TCE, e o Conselheiro Antero Nercolini, como Vice-Presidente.

DESTAQUES DAS ATIVIDADES

O exercício de 2000 foi marcado por iniciativas que buscam soluções
para os novos desafios e demandas apresentadas ao controle externo. Como
exemplo, cabe citar o III Ciclo de Estudos de Controle da Administração Municipal,
que teve como principal objetivo o aprofundamento do diálogo entre administradores e
instituição fiscalizadora. Dessa forma, ao incrementar o dialogo entre unidades
inspecionadas e TCE, um passo a mais foi dado na melhoria da qualidade da gestão,
execução orçamentária e financeira de todas aquelas entidades fiscalizadas, em
especial os municípios.

ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TCE

De acordo com a Lei Orgânica do TCE aprovada em 15/12/2000, a
estrutura organizacional do TCE é assim composta:

I - órgãos deliberativos:
a) o Plenário e
b) b) as Câmaras;

II – órgãos de administração superior:
a) a Presidência; e
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b) a Vice Presidência; e
c) a Corregedoria  Geral;
III – órgão especial:
a) o Corpo de Auditores

IV – órgãos auxiliares:
a) os órgãos de controle;
b) os órgãos de consultoria e controle e controle;
c) os órgãos de assessoria; e
d) os órgãos de apoio técnico e administrativo.

Atua junto ao Tribunal o Ministério público, na forma estabelecida nos
arts. 105 a 109 da Lei Orgânica do TCE.

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.

 Conselheiros
Salomão Ribas Junior - Presidente
Antero Nercolini - Vice Presidente
Moacir Bértoli
Luiz Suzin Marini – Corregedor-Geral
Otávio Gilson dos Santos
Wilson Rogério Wan-Dall
Luiz Roberto Herbst

 Auditores
José Carlos Pacheco
Altair Debona Castelan
Evângelo Spyros Diamantaras
Clóvis Mattos Balsini
Thereza Marques

 Ministério Público junto ao TCE
César Filomeno Fontes - Procurador Geral
Márcio Rosa - Procurador adjunto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A íntegra do Relatório está disponível na homepage do TCE,
na Internet, no endereço eletrônico www.tcesc.gov.br, ou podem ser
solicitados à Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais, Rua Bulcão
Viana S/N - CEP - 88010-970


