
  

 

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 da 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 2009, relata as atividades e os 
resultados do exercício, com destaque para o delineamento de objetivos e estratégias, definido 
pelo Planejamento Estratégico, visando  a fortalecer sua imagem perante à sociedade, bem 
como a intensificação no uso da tecnologia da informação. 

 
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;  
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. 

 
O Ministério Público atua junto ao Tribunal, 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 2009 

 
 85 Sessões Realizadas 

 7.576  Processos Autuados 

 7.178 Processos Julgados 

 R$. 10.989.890,31   encaminhados para cobrança de débitos e multas em processos com 
decisões definitivas do Tribunal Pleno  

 1.657 Acórdãos Aprovados 

 293 Pareceres Aprovados 

 5.221  Decisões Proferidas 

 7 Resoluções; 

 479 Denúncias e Representações julgados 

 121 Auditorias e Inspeções Realizadas 

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

 109 Consultas apreciadas 
 

DESTAQUES DAS ATIVIDADES 
 

 Continuação da construção da nova sede do Tribunal de Contas, com previsão de 
conclusão para outubro de 2010. 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. 

 A partir de 08 de junho de 2009  a Ouvidoria do TCE/SC passou a atender aos 
cidadãos no tocante  às reclamações, críticas, sugestões ou informações sobre atos 
administrativos e de gestão,  praticados por agentes públicos. Tal iniciativa visa a 
possibilitar a participação dos cidadãos no exercício do controle da administração 
pública e a ampliar a transparência das ações do TCE/SC.  

 Em sessão extraordinária do dia 01 de junho foram apreciadas as contas do Governo 
do Estado,  referente ao exercício de 2008. O Tribunal Pleno acatou o Parecer Prévio 
do Relator, Conselheiro Salomão Ribas Junior, com sete 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 2008 foram emitidos 293 Pareceres, sendo 
261 (89,08%) pela aprovação e 32 (10,92%) pela rejeição.  

 Em 2009, dois novos produtos informatizados voltados ao controle externo passaram a 
ser utilizados pelo TCE/SC: a certificação digital e o protocolador  eletrônico.    

 Em  2009, tomaram  posse como conselheiros do TCE/SC os  ex-deputados estaduais 
Herneus de Nadal e Júlio Garcia, para ocuparem as vagas abertas com as 
aposentadorias voluntárias de Moacir Bértoli e Otávio Gilson  dos Santos. 



  

 A execução orçamentária no exercício de 2009 demonstra que o Tribunal empenhou 
R$ 127.669.769,56 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove  mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a 
80,70% (oitenta vírgula setenta por cento). Do total empenhado, 50,33% (cinquenta 
vírgula trinta e três por cento)  foi destinado a pagamentos com pessoal ativo e 29,04%  
(vinte e nove vírgula zero quatro por cento) com pessoal inativo, ou seja, as despesas 
com pessoal representaram 79,37% (setenta e nove vírgula trinta e sete por cento) das 
despesas orçamentárias do Tribunal no exercício de 2009. 

 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 3 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 LC N° 255/2004, dispõe de 782 cargos, sendo 
que, deste total, em 2009, 508 estavam ocupados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

A íntegra do Relatório está disponível na homepage do TCE, na 
Internet, no endereço eletrônico www.tce.sc.gov.br, ou pode ser solicitado à Diretoria 
de Planejamento e Projetos Especiais, Rua Bulcão Viana, 90 - CEP - 88010-970 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


