
  

 

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 2008 relata as atividades e os 
resultados do exercício, com destaque para a orientação aos Administradores Públicos no 
tocante a correta aplicação dos recursos  públicos. 

 
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) as Câmaras; 

 
II – órgãos de administração superior: 
a) a Presidência; e 
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. 

 
ESTATÍSTICAS DE 2008 

 
 94 Sessões Realizadas 

 7.866  Processos Autuados 

 6.530 Processos Julgados 

 R$. 4.901.492,80   encaminhados para cobrança de débitos e multas em processos com 
decisões definitivas do Tribunal Pleno  

 1.829 Acórdãos Aprovados 

 290 Pareceres Aprovados 

 4.399  Decisões Proferidas 

 329 Denúncias e Representações julgados 

 116 Auditorias e Inspeções Realizadas 

 3.588 Processos sobre de Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial apreciados 

 109 Consultas apreciadas 
 

DESTAQUES DAS ATIVIDADES 
 

 Em 27 de fevereiro de 2008 foi assinado o contrato para a realização da construção da 
nova sede do TCE/SC, as obras tiveram início em março de 2008 e a finalização está 
prevista para o ano de 2010. O certame licitatório foi vencido pelo Consórcio de 
Empresas Espaço Aberto – Beter, com o preço de R$ 19.242.899,46 (dezenove 
milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove mil reais e 
quarenta e seis centavos). 

 A partir de 05 de abril de 2008 foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas o Diário 
Oficial Eletrônico (DOT-e), por meio do qual passaram a ser publicados todos os atos 
processuais e administrativos levados a efeito no Tribunal, proporcionando maior 
transparência ás ações do TCE/SC. 

 Em 28 de abril de 2008 foi lançado o novo Portal do Tribunal de Contas, abrangendo 
Intranet e Internet.  Além do novo design gráfico, foram reorganizados os conteúdos e 
aprimoradas a navegabilidade e segurança. 

 Em sessão extraordinária do dia 04 de junho foram apreciadas as contas do Governo 
do Estado referente ao exercício de 2007. O Tribunal Pleno acatou o Parecer Prévio do 
Relator Conselheiro César Filomeno Fontes, com seis ressalvas e doze 
recomendações ao Poder Executivo. 

 Segundo o previsto no art. 50 da Lei Complementar nº 202, de 15/12/2000, compete ao 
TCE/SC emitir Parecer Prévio sobre a prestação de contas da administração financeira 
dos municípios. Nas contas Municipais  de 2007 foram emitidos 293 Pareceres, sendo 
284 (97,00%) pela aprovação e 9 (3,00%) pela rejeição.  

 Em setembro de 2008 dois novos produtos informatizados voltados ao controle externo 
passaram a ser utilizados pelo TCE/SC: a certidão eletrônica e o alerta eletrônico.   Os 
dois procedimentos dispensam a utilização do papel, inserindo o TCE/SC no domínio 
do processo eletrônico. 

 
 



  

 
 Em dezembro de 2008 as sessões do TCE/SC passaram a ser televisionadas. As 

sessões de segunda-feira são transmitidas em tempo real, por meio de sinal 
disponibilizado pela TV Assembléia Legislativa e TV Câmara, e as sessões de quarta-
feira são filmadas e transmitidas posteriormente pelos mesmos canais. 

 A execução orçamentária no exercício de 2008 demonstra que o Tribunal empenhou, 
R$ 106.653.341,41 (cento e seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e 
quarenta e um reais e quarenta e um centavos) correspondente a 86,44% (oitenta e 
seis vírgula quarenta e quatro por cento) Do total empenhado, 53,70% (cinquenta e 
três vírgula setenta por cento) foi destinado a pagamentos com pessoal ativo e 28,03%  
(vinte e oito vírgula zero três por cento) com pessoal inativo, ou seja, as despesas com 
pessoal representaram 81,73% (oitenta e um vírgula setenta e três por cento) das 
despesas orçamentárias do Tribunal no exercício de 2008. 

 Com o objetivo de realizar intercâmbios e troca de informações para o aprimoramento 
de técnicas e procedimentos no desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização o 
Tribunal de Contas de Santa Catarina assinou 7 convênios 5 acordos de cooperação 
técnica com órgãos e entidades cujas atividades estejam envolvidas com o controle de 
despesas públicas. 

 O Tribunal de Contas, de acordo com a LC255/2004, dispõe de 778 cargos, sendo que, 
deste total, 527 estão ocupados. No ano de 2008 foram empossados 21 novos 
Auditores Fiscais de Controle Externo, aprovados no concurso público realizado no 
ano de 2006. Também tomou posse o quinto colocado no concurso para Auditor.  

 Na sessão do dia 17 de dezembro de 2008 foram reeleitos os conselheiros José Carlos 
Pacheco e Wilson Rogério Wan-Dall para presidente e vice-presidente do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina. Na mesma sessão foram também reconduzidos os 
conselheiros Luiz Roberto Herbst e César Filomeno Fontes para os cargos de 
Corregedor Geral e Supervisor do Instituto de Contas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 

 


