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Macroprocessos Finalísticos

Fiscalização e controle da gestão dos recursos públicos
Exercer as atribuições conferidas pelas normas constitucionais e legais, visando assegurar a boa e regular gestão dos recursos públicos, adotando os procedimentos e medidas necessárias ao eficiente, eficaz e
efetivo desempenho de sua função de fiscalização e controle, zelando pela efetividade do cumprimento das decisões.
Auxílio ao Poder Legislativo Municipal e Estadual
Disponibilizar à Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais os pareceres prévios acerca das contas anuais dos Chefes dos Poderes Executivos do Estado e dos Municípios no prazo constitucional, visando
subsidiar o processo de avaliação da gestão pelos resultados e conformidade de suas ações, bem como fornecer informações solicitadas e necessárias à atuação do Poder Legislativo.
Promoção da transparência e do controle social
Promover aos jurisdicionados e à sociedade acesso a informações sobre a gestão pública e atividades desenvolvidas pelo Tribun al de Contas, propiciando mecanismos para fiscalização das ações governamentais
pelo cidadão e entidades representativas da sociedade organizada.

Aperfeiçoamento da gestão pública
Propiciar aos órgãos e entidades da Administração do Estado e dos Municípios informações e avaliações acerca do desempenho dos programas e projetos governamentais de responsabilidade dos jurisdicionados,
bem como orientações, recomendações e disseminação de boas práticas pertinentes a sua área de atuação.
Normatização

Elaborar, sistematizar e disponibilizar os atos normativos e deliberações do Tribunal.

Macroprocessos de Apoio

Gestão da Comunicação
Gerenciar a política de comunicação institucional, divulgando aos públicos interno e externo as informações, decisões e serviços prestados pela instituição, de forma a contribuir para a preservação e melhoria da
sua imagem e aproximação com a sociedade.
Gestão de Pessoas
Propor e conduzir políticas de valorização do servidor que estimulem o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação, a qualidade de vida e o comprometimento mútuo entre
Instituição e servidores, além de garantir-lhes a observância e a concessão dos direitos legalmente assegurados.
Apoio Educacional
Prover aos servidores e jurisdicionados programas educacionais que visem ao desenvolvimento da gestão pública, alinhando as competências institucionais e individuais de maneira a agregar valor aos produtos e
serviços oferecidos pelo Tribunal, bem como desenvolver ações pedagógicas voltadas ao prestígio da cidadania e da ética junto aos cidadãos e diversos segmentos da sociedade.
Gestão de orçamento e finanças
Elaborar e gerir o orçamento anual e as finanças do Tribunal, de modo que seja possível a realização das despesas nos te rmos estabelecidos em Lei e alinhadas ao Plano Estratégico, garantindo agilidade,
racionalidade e acesso ordenado e padronizado aos atos praticados.
Suporte logístico

Garantir a infraestrutura física e de segurança e prover o suprimento de materiais e serviços necessários às atividades meio e fim do Tribunal.
Gestão de tecnologia da informação e comunicação

Macroprocessos de Governança

Administrar infraestruturas, sistemas, negócios e aquisições de TIC.

Gestão Estratégica
Apoiar a administração do TCE nos assuntos de gestão estratégica, como a elaboração e implementação do Plano Estratégico Institucional, o desenvolvimento de ações e projetos para o aperfeiçoamento da
organização e funcionamento de suas unidades, o acompanhamento das metas e apuração dos indicadores de desempenho que possibilitem a avaliação do resultado institucional e que definam a eficácia de sua
atuação.
Compliance
Estabelecer e controlar processo integrado e dinâmico executado pela direção e pelo corpo de colaboradores, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança para o alcance dos seguintes objetivos
gerais: execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; cumprimento das obrigações de accountability; cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis; e salvaguarda dos recursos, para
evitar perdas, mau uso e dano.
Gestão da Informação e do Conhecimento
Prover conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de
promover a valorização do capital intelectual e auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão.

