DIRETRIZ ESTRATÉGICA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – TCM

O Tribunal de Contas dos Municípios, no exercício de

Para a eficácia e o sucesso dessas mudanças, faz-se ne-

sua competência institucional em auxílio ao controle

cessária a valorização do capital humano mediante a

externo, a cargo das Câmaras Municipais, visando

adequação e a permanente profissionalização, avaliação

assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públi-

e aperfeiçoamento do quadro técnico e administrativo.

cos municipais em benefício da sociedade, e no
espaço de inserção no movimento nacional de

Outro ponto relevante nesse processo é a adequação

fortalecimento do controle externo da Administração

das instalações físicas e do aparelhamento material,

Pública, tem como diretriz estratégica, para o

em especial, a incorporação de novas tecnologias no

quadriênio 2008-2011, o fortalecimento desse contro-

campo de informática.

le externo em relação às contas públicas municipais.
A parceria com outros órgãos e instituições para busNesse sentido, torna-se fundamental que outras

car o compartilhamento de soluções e o intercâmbio

estratégias sejam colocadas em prática a exemplo da

de experiências é outra estratégia determinante para

renovação, melhoria e aperfeiçoamento dos métodos

que os objetivos pretendidos sejam alcançados.

e processos de trabalho, destinados à fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e

É importante também que se estabeleça, com os

patrimonial dos municípios.

jurisdicionados, uma relação de trabalho cuja natureza
tenha um cunho pedagógico e preventivo, para que

Para tanto, é imprescindível a implementação de

seja possível estimular a implantação e o fortalecimen-

modelos e métodos de captação magnética de dados

to dos controles internos que representam, afinal, a

e informações sobre o planejamento, a programação e

missão do TCM.

aplicação dos recursos públicos, com vistas ao
aprimoramento do sistema de análise, fiscalização e

Com base nessas premissas é que foram definidas as

auditoria das contas públicas municipais.

prioridades programáticas para o PPA 2008-2011, a
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PLANO PLURIANUAL – PPA 2008-2011

exemplo da implementação do projeto de Moderni-

são do TCM, à medida que representam estratégias

zação do Sistema de Controle Externo dos Estados,

indispensáveis aos processos de mudança e ao alcance

Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX,

da efetividade em suas ações.

centrado em ações estruturantes, como o desenvolvimento de uma política de gestão voltada para

Atualmente, os sistemas informatizados necessitam de

soluções compartilhadas e de cooperação técnica; um

revisão, integração e aperfeiçoamento, para que o TCM

maior nível de integração do TCM no ciclo de gestão

possa cumprir, cada vez melhor, com a sua competência

governamental; o redesenho de métodos, técnicas e

institucional: a de efetuar o controle externo, em auxílio

procedimentos de trabalho, além do desenvolvimento

às Câmaras Municipais, visando assegurar a efetiva

de uma política de gestão voltada à área de tecnologia

gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

da informação.
A revisão e o aperfeiçoamento já referidos são relaFundamental nesse processo também é a adequação

cionados com os sistemas utilizados no TCM, tais

da política de gestão de pessoal a partir do redesenho

como Sistema Lei de Responsabilidade Fiscal –

do atual modelo gerencial. O desenvolvimento e a

LRF-NET; Sistema de Controle de Acompanhamento

implantação de um Plano de Avaliação de Desem-

de Obras Públicas; Sistema de Auditoria de Contas

penho e Produtividade, com a elaboração de políticas

Públicas; Sistema de Acompanhamento de Processo –

e programas de educação continuada voltadas às

ISISPRO; Sistemas Internet e Intranet e o Sistema de

demandas do cenário contemporâneo e a própria mis-

Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

Diretriz Estratégica: FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Programa: Fortalecimento do Controle Externo Municipal
Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Órgão Participante: TCM
Objetivo: Assegurar o efetivo, regular e transparente exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial dos municípios
Público-Alvo: Prefeituras e Câmaras de Vereadores
Recursos do Programa: Orçamentários
Não-Orçamentários
Total
R$ 7.495.000
R$ 0
R$ 7.495.000

Ação Orçamentária
Localização/Descrição

Produto

Quantidade

Metropolitano de Salvador
Construção do Anexo à Sede dos Tribunais de Contas do Estado
e dos Municípios

Anexo sede do TCE e
TCM construído

1

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Municípios Promoex

Instituição modernizada

1

Gestão das Atividades de Fiscalização e Auditoria das Contas
Municipais

Prefeitura e câmara de
vereadores fiscalizada

Estado
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834

