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DESPACHO 

 

DETERMINO a autuação de processo de inspeção (RLI), nos termos 
solicitados pelo Diretor-Geral de Controle Externo, Marcelo Brognoli da Costa, 
no Memorando 020/2020 encaminhado a esta Presidência e, pelas razões 
expostas no documento, determino à Secretaria Geral que proceda à autuação 
do processo, designando como relator o Conselheiro Herneus de Nadal, 
considerando a conexão da matéria com os processos relacionados de sua 
relatoria, o que possibilita a condução mais producente e efetiva da instrução de 
ambos, bem como minimiza o risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias, caso decididas separadamente.  

Autue-se o processo com as seguintes peças: 

• Despacho de autuação exarado pela Presidência; 

• Memorando DGCE 020/2020; 

• Informação 005/2020, da Diretoria de Atividades Especiais - DAE. 

 

Florianópolis, em 5 de junho de 2020. 
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MEMO 020/DGCE                                              Florianópolis, 04 de junho de 2020. 
 

De: DGCE 
Para: Chefe de Gabinete da Presidência 
          JULIANA FRANCISCONI CARDOSO 
 
Assunto: Pedido de autuação de processo pela Diretoria de Atividades Especiais - 
DAE 
 
 
 

 

Senhora Chefe de Gabinete da Presidência, 

 

Submeto à consideração da Presidência o pedido de autuação de 

processo formulado pela Diretoria de Atividades Especiais – DAE, por meio da 

Informação n. 005/2020, afeta ao exame da estrutura organizacional do Poder 

Executivo e a proposta de medidas para incorporação da Secretaria de Integridade 

e Governança pela Controladoria-Geral do Estado. 

Tal estudo se deu com o ensejo de possibilitar melhor resultado nos 

trabalhos voltados à mitigação de riscos e melhoria do controle interno, funções que 

podem ser realizadas por uma mesma unidade, a exemplo do que fora identificado 

em outras entes da federação. 

Além da pertinência temática, considerando o ocorrido no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde, compra de 200 respiradores para o Estado de 

Santa Catarina, que resultou no dispêndio de significativa monta de recursos do 

erário estadual sem benefício para o combate à pandemia, o que denota falhas no 

controle e falta de transparência, há, ainda, que se considerar uma relativa 

economia proporcionada pela redução de quadros. 

Nesse sentido merece atenção e acolhimento o pedido da DAE para a 

constituição de processo, para que esta Corte de Contas possa atuar de forma a 
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contribuir na melhoria da estrutura organizacional do Estado, dotando-a de meios 

mais efetivos para a gestão de riscos e o exercício do controle interno. 

É acertada, igualmente, a orientação da relatoria para o Conselheiro 

Herneus João de Nadal, posto que este novo processo também tem sua gênese 

nas deficiências reveladas pela Operação O2. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me, 

Atenciosamente, 
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Info. DAE n° 005/2020 Florianópolis, 04 de junho de 2020. 

  

Para:  Marcelo Brognoli 
Diretor Geral de Controle Externo 

 
 
Assunto: Dar conhecimento de estudo em andamento  
 

 
Senhor Diretor Geral,  
 
 
A Diretoria de Atividades Especiais – DAE – atenta a necessidade de um controle 

externo que atue de forma preventiva, concomitante e orientativa, sem prejuízo de suas demais 

prerrogativas como Órgão de fiscalização e atenta ainda a um contexto econômico repleto de 

incertezas, escassez de recursos públicos e crise pós-pandemia, já anunciada,  vem se debruçando 

sobre possibilidades de melhoria na gestão pública. 

Assim, observou-se a necessidade de iniciar estudo a fim de verificar a viabilidade de 

manutenção de duas Unidades administrativas distintas do Governo para implantação e avaliação 

de risco no Estado, Controladoria-Geral do Estado e Secretaria Executiva de Integridade e 

Governança. 

Paralelo a isso, chamou atenção da sociedade catarinense, e mais ainda do Tribunal de 

Contas, a compra de 200 respiradores para Santa Catarina, com pagamento antecipado de R$ 33 

milhões pelo governo do Estado, sem ter havido quaisquer apontamentos restritivos por parte dos 

órgãos responsáveis pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. Apesar de haver duas 

unidades responsáveis pela mitigação de riscos de irregularidades, no âmbito do Poder Executivo de 

Santa Catarina, a situação irregular ocorreu e foi alvo de uma força tarefa do Estado, denominada 

de “Operação O2”, que ganhou o noticiário nacional. 

Diante do exposto, a DAE realizou estudo preliminar, por meio do qual obteve indícios 

que demonstram que a manutenção das duas estruturas vai de encontro à boa gestão pública, 

demonstrando-se ineficiente, em virtude do conflito nas atribuições desempenhadas, das entregas 

pouco significativas realizadas pela SIG, entre outros pontos. 

A implantação da gestão baseada em risco é fundamental para o aprimoramento do 

controle, no entanto, o controle é capitaneado pela Controladoria Geral do Estado (CGE). 

A União, por meio da CGU, e outros Estados brasileiros, Minas Gerais, Espírito Santo 

(Secretaria de Controle e Transparência), Distrito federal, seguindo a orientação da IN Conjunta nº 

01/2016, optaram por executar a sua gestão de riscos, controles internos, e governança por meio 

das Controladorias-Gerais dos seus Estados, ou seja, utilizaram-se das estruturas, conhecimentos e 
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experiências de suas controladorias gerais para aperfeiçoar e desempenhar atribuições que já eram 

de sua competência. 

Importante trazer que a concepção da gestão de risco no Estado é anterior a criação da 

SIG. Em 2018, a diretoria de auditoria geral, ainda na estrutura da Secretaria da Fazenda, realizou os 

trabalhos de sensibilização para implantação da cultura da gestão de riscos. Para o ano de 2019 estava 

previsto o monitoramento da implementação realizada, no entanto com a criação da nova estrutura 

não foi dado continuidade ao cronograma previsto, muito provavelmente em função das atribuições 

conflituosas das duas frentes. 

Assim, é possível afirmar que houve retrocesso, visto que atualmente se está iniciando 

a etapa de sensibilização quanto ao assunto junto aos órgãos, assim como ocorrido em 2018, talvez 

com metodologia distinta, mas com a mesma finalidade. 

Caso se desse continuidade ao projeto inicial, Santa Catarina estaria trabalhando com 

controles baseados em gestão de risco há 03 anos, com a interrupção ocorrida estamos engatinhando 

na primeira etapa do processo, trazendo retrabalho, ineficiência para a gestão, aumento do custo da 

máquina, entre outros. 

De todo exposto, pelo levantamento realizado, entende-se que para uma gestão mais 

eficiente e efetiva, considerando a realidade econômica em que vivemos e a necessidade de cada vez 

mais enxugamento e cortes da máquina administrativa, entende-se como adequada a incorporação  

das atribuições e competências da Secretaria-Executiva de Integridade e Governança pela 

Controladoria-Geral do Estado. 

Desta forma, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para atuação 

de processo, possibilitando a continuidade do estudo aqui citado. 

Além disso, considerando que o assunto foi abordado no presente momento em função 

das irregularidades apontadas por meio da Operação O2 e considerando que todos os processos em 

tramitação nesta Corte oriundos de tal operação estão sob relatoria do Conselheiro Herneus de 

Nadal (Processo RLI 20/00179260, RLI 20/00190825, RLI 20/00232412, RLI 20/00237562, RLI 

20/00241918), sugere-se o direcionamento da relatoria do processo para este Conselheiro. 

 

Contudo, a sua elevada consideração. 

 

Respeitosamente, 
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