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1  INTRODUÇÃO 

 

A função da Justiça Eleitoral ultrapassa as barreiras do trabalho burocrático de 

realizar as eleições, pois tem também a responsabilidade de orientar e conscientizar a 

sociedade do seu papel e o dos seus representantes, para o fortalecimento da cidadania e do 

exercício responsável das funções públicas por aqueles que, após as eleições, passam a gerir 

os municípios. 

Nesse sentido, a Justiça Eleitoral catarinense e a Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), em união de esforços com importantes órgãos e instituições públicas e 

privadas, conceberam o Projeto QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA, no intuito de 

promover ações de qualificação dos agentes públicos eleitos, aprimorar a gestão municipal, 

prevenir irregularidades e desenvolver uma visão ampla e integrada da administração, 

favorecendo a reflexão e o debate sobre a ética pública, a transparência, a eficiência e a 

responsabilidade dos gestores e legisladores municipais.  

A presente iniciativa desenvolve-se como segunda fase e continuação do “Programa 

de Qualificação de Candidatos e Eleitos”, lançado no mês de agosto do corrente ano. Na 

primeira fase do programa os pré-candidatos ao pleito municipal de 2016 tiveram a 

oportunidade de realizar o “Curso de Qualificação de Candidatos à Vereança”, produzido 

pelos professores do curso de Administração Pública da UDESC em parceria com a Escola 

Judiciária Eleitoral de Santa Catarina (EJESC) e a Assessoria de Comunicação Social do TRESC. 

As videoaulas foram disponibilizadas nos sites do TRESC e da UDESC e transmitidas em rede 

estadual pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (TVAL), abordando 

temas como ética, campanha eleitoral, oratória, princípio federativo, tripartição dos Poderes, 

lei orgânica do município, processo legislativo, regimento interno, atribuições do vereador, 

orçamento público e fiscalização. 

Neste segundo estágio as ações serão desenvolvidas em três grandes eixos. O 

primeiro, denominado Qualificação, visa promover o aprimoramento da gestão pública e 

prevenir irregularidades por meio da capacitação dos gestores públicos e legisladores 
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municipais, além do quadro funcional das prefeituras e das câmaras de vereadores. O eixo 

Boas Práticas promoverá a troca de experiência entre as diversas unidades administrativas, 

fomentará iniciativas e subsidiará a tomada de decisões pelos gestores municipais. Por fim, o 

eixo Excelência na Gestão Pública propiciará a implantação de um conjunto de processos e 

ações com foco na melhoria da qualidade da gestão municipal e dos serviços públicos, visando 

o desenvolvimento e a consolidação de modelo de referência em gestão. 

A finalidade precípua dessas ações é prestar apoio aos agentes públicos municipais 

recentemente eleitos, para que no legítimo exercício do mandato outorgado pelo povo 

possam enfrentar os desafios diários e, principalmente, planejar e implementar práticas mais 

modernas e eficientes de gestão, aplicando os recursos públicos com transparência, 

racionalidade e eficácia para a melhoria das condições de vida do cidadão e em prol da 

verdadeira cidadania. 

 

2  PROPONENTES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC) 

CNPJ n. 83.599.191/0001-87 

Rua Dr. Jorge da Luz Fontes, n. 310, Centro, nesta Capital 

Deputado Gelson Merísio (Presidente) 

 

BANCO DO BRASIL S/A. (BB/SA) 

CNPJ n. 00000000/000191 

Setor Bancário Sul, Quadra I, Bloco C, Ed. Sede III, 24ª andar 

Eloi Medeiros Junior (Superintendente Estadual)  
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FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS (FECAM) 

CNPJ n. 75.303.982/0001-90 

Rua General Liberato Bittencourt, n. 1885, sala 1310, Canto, nesta Capital 

Prefeita Luzia Coppi Mathias (Presidente) 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO (ENA/SC) 

CNPJ n. 76.875.731/0001-42 

Rodovia Admar Gonzaga, n. 1.188, Itacorubi, nesta Capital 

Junia Rosa Soares (Presidente) 

 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

CNPJ n. 33.787.094/0026-06 

Rua João Pinto, n. 60, Centro, nesta Capital 

Alceu José Vanzella (Chefe da Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em Santa Catarina e Geociências da Região Sul) 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ n. 05.858.851/0001-93 

Centro Administrativo do Governo - Rod. SC 401, km. 5, nº 4.600 

Governador João Raimundo Colombo 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MP/SC) 

CNPJ n. 76.276.849/0001-54 

Rua Bocaiúva, n. 1.750, Centro, nesta Capital 

Procurador de Justiça Sandro José Neis (Procurador-Geral de Justiça) 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA (OAB/SC) 

CNPJ  82.519.190/0001-12 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860, Centro, nesta Capital 

Paulo Marcondes Brincas (Presidente) 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC) 

CNPJ n. 83.279.448/0001-13 

Rua Bulcão Viana, n. 90, Centro, nesta Capital 

Conselheiro Luiz Roberto Herbst (Presidente) 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA (TRE/SC) 

CNPJ n. 05.858.851/0001-93 

Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital 

Desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu (Presidente) 
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UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UVESC) 

CNPJ n. 76.875.731/0001-42 

Rua Santos Saraiva, n. 416, Anexo ao Hotel Brüggemann, Estreito, nesta Capital  

Vereador Valnir Camilio Scharnoski (Conselheiro Presidente) 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) 

CNPJ n. 83.891.283/0001-36 

Avenida Madre Benvenuta, n. 2.007, Itacorubi, nesta Capital,  

Professor Doutor Marcus Tomasi (Reitor) 

 

3  EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

 

3.1  ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) 

 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 Fundação Escola de Governo (ENA/SC) 

 

3.2  RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO 

Grupo Gestor do Projeto QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA 

 

O Grupo Gestor será composto por um representante de cada instituição signatária 

do Convênio nº 20/2016 e terá as seguintes atribuições: 

a) coordenar a execução do Projeto QUALIFICA – MANDATO DE EXCELÊNCIA nos 

eixos Qualificação, Boas Práticas e Excelência na Gestão Pública; 
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b) estabelecer diretrizes de trabalho, definir planos de ação e supervisionar as 

atividades executadas; 

c) definir objetivos, metas e indicadores, bem como as atividades a serem 

desenvolvidas e o prazo para a sua execução; 

d) monitorar a execução das metas estabelecidas; 

e) estabelecer o cronograma anual de atividades; 

f) definir os critérios para inclusão dos cursos no PORTAL QUALIFICA; 

g) selecionar, dentre os cursos disponibilizados pelas instituições parceiras, quais 

serão oferecidos por meio do Portal QUALIFICA; 

h) planejar a agenda de cursos e eventos; 

i) definir a política dos cursos que serão elaborados, com base na demanda dos 

interessados; 

j) promover canais de comunicação permanentes entre os convenentes, de 

forma a disseminar informações do PROJETO QUALIFICA MANDATO DE EXCELÊNCIA 

e esclarecer dúvidas; 

k) registrar todas as deliberações em ata. 

 

Compete ao Coordenador do Grupo Gestor: promover reuniões do Grupo Gestor e 

coordenar os trabalhos das reuniões do Grupo Gestor e designar o secretário. 

As deliberações serão registradas em ata e os trabalhos serão secretariados por um 

dos integrantes do Grupo Gestor. 

As instituições e os órgãos convenentes prestarão o apoio necessário à equipe de 

coordenação, de modo a viabilizar o acesso facilitado a dados, obtenção de recursos materiais 

e suporte logístico. 
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3.3  REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

 

 Dirce Maria Martinello.  

Doutora em Serviço Social – Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Associativismo. 

Mestre em Educação e Trabalho. Especialista em Desenvolvimento e Comunidade. Tutora de 

Ensino a Distância pela Escola de Administração Fazendária (ESAF). Servidora pública da 

Secretaria do Estado da Fazenda. Atualmente desenvolve projetos na ENA, na área acadêmica. 

 

 Emerson Souto.  

Coordenador de Desenvolvimento Regional da Federação Catarinense de Municípios 

(FECAM). Bacharel em Ciência da Computação (UNIVALI). Mestrando em Gestão de Políticas 

Públicas (UNIVALI). 

 

 Gerson dos Santos Sicca.  

Auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE). Mestre em Direito (UFSC). 

 

 Isabella Bertoncini.  

Assistente de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos da Escola Judiciária Eleitoral de 

Santa Catarina (EJESC). Doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Mestre 

em Administração. Especialista em Direito Administrativo. Graduada em Direito e em 

Administração. 

 

 José Luiz Fonseca da Silva Filho.  

Professor da Escola Superior de Administração e Gerência (ESAG). Mestre e Doutor 

em Engenharia da Produção (UFSC). 
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 Leonardo Secchi.  

Professor em Administração Pública e de Mestrado e Doutorado em Administração 

na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Pró-Reitor de Planejamento da mesma 

instituição. Mestre em Administração (UFSC). Doutor em Estudos Políticos (Universidade de 

Milão – Itália). Pós-Doutor em Políticas Públicas (Universidade de Wisconsin – EUA). Editor 

adjunto da Revista de Administração Pública (RAP/FGV) e Diretor de Relações Internacionais 

da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP). 

 

 Leticia Póvoas.  

Assessora de Comunicação da Federação Catarinense de Municípios (FECAM). 

Especialista em Gestão da Comunicação Empresarial e Propaganda e Marketing. Graduada em 

Jornalismo.  

 

 Neilor José Domingues.  

Assessor de Imprensa da União dos Vereadores de Santa Catarina (UVESC).   

 

 Osvaldo Faria de Oliveira.  

Diretor Executivo do Instituto de Contas do TCE/SC (ICON). Graduado em 

Administração e Contabilidade. Especialista e mestre em Administração (UDESC). Professor 

do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE). 

 

 Paulo Wilpert.  

Gestor do Núcleo de Agentes Públicos e Políticos da Escola do Legislativo (ALESC). 

Especialização em Educação Física Escolar e Regime Próprio de Previdência Social. Graduação 

em Educação Física.  
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 Pierre Vanderlinde. 

 Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

e Vice-Presidente da Academia Catarinense de Direito Eleitoral (ACADE). Graduado em Direito 

(UFSC). Especialista em Direito Eleitoral (Anhanguera). 

 

 Samuel Dal-Farra Naspolini.  

Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade 

Administrativa (MP/SC). Mestrando em Direito (UFSC).  

 

 Sérgio Manoel Martins.  

Diretor-Geral do TRE/SC e Vice-Diretor da EJESC. Especialista em Direito Público. 

Graduado em Direito e em Filosofia. 

 

 Sueni Juraci de Mello dos Santos.  

Supervisora de Documentação e Disseminação de Informações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Graduada em Biblioteconomia (UDESC). Especialização em 

Documentação e Arquivo (UFSC). 

 

 Silvia Yumi Nakamura.  

Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil (BB S/A).  

 

 Sylvia Leandro Marinho.  

Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral. Graduada em Administração 

Pública.  

 

4  JUSTIFICATIVA 

 

Com a Constituição da República de 1988 os municípios brasileiros passaram a ser 

entes federativos, com autonomia política, legislativa, administrativa, financeira e 

http://sistemas.tre-sc.gov.br/organograma/appview/consulta/consultaOrganizacionalForm.faces
http://sistemas.tre-sc.gov.br/organograma/appview/consulta/consultaOrganizacionalForm.faces
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organizacional. Foram estabelecidas as competências, os direitos e suas obrigações, bem 

como delineados os princípios que norteiam a atuação do gestor municipal e de toda a 

Administração Pública.  

Algumas dessas obrigações, relacionadas às políticas públicas voltadas à efetivação 

de direitos fundamentais e sociais, por exemplo, não correspondem à capacidade de 

investimento e de gestão de muitos municípios brasileiros, principalmente se considerados os 

problemas decorrentes da realidade socioeconômica, da estrutura organizacional deficitária 

e da falta de planejamento.  

Entretanto, as notórias dificuldades enfrentadas pelos municípios para cumprir sua 

missão constitucional de garantir o bem-estar da população não estão necessariamente 

relacionadas à escassez de recursos públicos. Também estão associadas a essas dificuldades a 

inexistência de diagnósticos precisos para identificar problemas e estabelecer prioridades, 

além da incipiente capacitação técnica da gestão pública municipal, seja para gerir demandas 

diárias, seja para desenvolver e implementar projetos estratégicos. 

Por outro lado, muitas responsabilidades foram conferidas ao gestor público 

municipal. Ampliaram-se as exigências legais para a elaboração do orçamento e para a 

aplicação dos recursos públicos, bem como tornaram-se mais efetivos os instrumentos de 

fiscalização e controle administrativo. 

Ao identificar e analisar as áreas e processos que limitam o progresso do município, 

pode-se instituir ações para suplantá-los, contribuindo para o fortalecimento das políticas 

locais, como um fator decisivo para o progresso social, econômico e político do município. 

Ao fomentar a prática do planejamento, da avaliação e da tomada de decisão 

orientada por informações técnicas, bem como da integração de instituições representativas 

da sociedade, cria-se uma rede colaborativa, que facilita a implementação e execução de 

políticas públicas e a viabilização de instrumentos de desenvolvimento socioeconômico. 

Nesse contexto insere-se a presente proposta. Ao promover a qualificação dos 

agentes públicos, disseminar boas práticas e incentivar o aprimoramento da gestão em bases 

concretas, as entidades engajadas neste projeto pretendem contribuir para um exercício de 
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mandato e de representação política de excelência, revertendo em benefícios para a 

sociedade. 

O Projeto QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA constitui-se, portanto, em um 

espaço de qualificação profissional, de reflexão democrática, de formação para a cidadania, 

além de propiciar processos de criação, sistematização e difusão de conhecimentos técnicos 

especializados na área da gestão pública e da atividade legislativa. 

 

5  OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GERAL 

O Projeto QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA tem por objetivo promover a 

qualificação dos agentes políticos eleitos a partir do pleito municipal do ano de 2016, visando 

aprimorar a gestão pública, prevenir irregularidades e desenvolver uma visão ampla e 

integrada da administração e da atividade parlamentar. 

  

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover ações de qualificação dos agentes públicos municipais. 

 Proporcionar aos gestores públicos municipais conhecimento e instrumentos 

de gestão que contribuam para maior eficiência, eficácia e efetividade da Administração 

Pública. 

 Proporcionar aos membros das câmaras municipais conhecimento e 

instrumentos para o aprimoramento da função legislativa e fiscalizatória. 

 Identificar, registrar e disseminar boas práticas na gestão pública municipal e 

na atividade legislativa. 

 Promover e reconhecer casos modelares de excelência de gestão pública 

municipal. 
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6  PÚBLICO ALVO 

 

Prefeitos, vereadores, secretários, assessores e servidores municipais. 

 

7  RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Melhoria da capacidade institucional de gestão das prefeituras e do processo 

de elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. 

 Fortalecimento de uma cultura de Gestão Pública técnico-política, socialmente 

sensível e voltada à atenção dos interesses coletivos. 

 Importação de conhecimento teórico-metodológicos em Gestão Pública e 

políticas públicas para a prática da gestão no município; 

 Desenvolvimento local e consequente melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

 

8  ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

 

A sociedade elegeu, no último pleito, prefeitos e vereadores para administrar os 

municípios e representar o cidadão nas câmaras municipais, na expectativa de que suas 

demandas sejam atendidas. Para tanto, é necessário que esses gestores e legisladores estejam 

preparados, que a sua atuação seja ética, transparente e eficiente. 

Para auxiliar os gestores públicos nessa missão foi criado o projeto QUALIFICA, 

MANDATO DE EXCELÊNCIA, que congrega diretamente doze órgãos e instituições públicas e 

privadas imbuídas do propósito de qualificar a gestão pública municipal. 
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Para a consecução do projeto, as entidades promotoras pretendem convergir 

esforços na prestação do apoio direto aos municípios catarinenses e no estímulo à adesão ao 

projeto, em três eixos de atuação:  

1. Qualificação.  

2. Boas práticas. 

3. Excelência na gestão pública.  

No primeiro buscar-se-á qualificar os agentes públicos, por meio de cursos, palestras, 

seminários etc., No eixo boas práticas serão identificados bons referenciais, a serem 

disseminados e compartilhados pelas prefeituras e câmaras de vereadores. Por fim, o eixo 

Excelência na Gestão Pública, objetiva a implantação de processos e ações específicas, com 

foco na melhoria da qualidade da gestão municipal e dos serviços públicos, conforme critérios 

de excelência previamente estabelecidos. 

As ações do eixo qualificação serão planejadas e desenvolvidas a cada ano. O eixo 

boas práticas terá um ciclo semestral, culminando com premiações ao final do primeiro e 

segundo semestres. O eixo excelência na gestão pública será implementado de acordo com a 

publicação dos editais de adesão ao projeto, correspondendo cada novo edital a um novo ciclo 

de implantação e atuação junto aos municípios. Todas estas ações terão início no ano de 2017, 

com previsão de reavaliação permanente das atividades. 

As informações relativas ao projeto e sua divulgação estarão acessíveis no Portal 

QUALIFICA, espaço que facilitará o acesso, a difusão e o compartilhamento de conhecimento, 

disponibilizando conteúdos relacionados à gestão pública e à atuação legislativa municipais, 

tais como: repositório de cursos e boas práticas, agenda de eventos (cursos a distância e 

presenciais, seminários, etc.), registro de boas práticas e publicações (e-Books, manuais e 

artigos), além do acesso direto a sites importantes de instituições públicas e privadas. 

Todas as entidades promotoras do projeto fornecerão acesso direto ao Portal 

QUALIFICA na página principal do respectivo site, na internet. 

Também estão disponíveis no Portal QUALIFICA modos de comunicação inovadores 

entre os órgãos governamentais, os cidadãos e outras organizações. Por meio dessa 
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ferramenta, os municípios poderão registrar demandas de cursos e eventos, submeter 

projetos para concorrer ao Selo de Boas Práticas e ao Prêmio de Excelência na Gestão Pública, 

dirimir dúvidas, dentre outros serviços. 

O Portal QUALIFICA terá como plataforma principal o site da ENA-SC. Será formatado 

em caixas por tema, subdivididos pelos Eixos do Projeto QUALICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA 

conforme demonstrado a seguir: 

 

Figura 1: Temas por Eixo – PROJETO QUALIFICA 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

8.1 EIXO QUALIFICAÇÃO 

 

O eixo Qualificação visa promover o aprimoramento da gestão pública, prevenir 

irregularidades e desenvolver uma visão ampla e integrada da administração e da atuação 

parlamentar. 

Serão oferecidos cursos nas modalidades presencial e a distância, em duas grandes 

áreas: gestão pública e atividade parlamentar, com ênfase na atuação ética, transparente e 

eficiente do gestor público e do legislador municipal. 

Os cursos serão disponibilizados por meio do Portal QUALIFICA, a partir de um 

repositório formado com as contribuições das entidades parceiras, a ser gerenciado pela 

ENA/SC. O repositório será organizado por temas e subtemas, tais como princípio federativo, 

administração pública (estrutura e competências), planejamento estratégico (instrumentos 

Tema: Orçamento Público

Eixo 1:

Qualificação

Eixo 2: 

Boas Práticas

Eixo 3:

Excelência na Gestão 
Pública
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de planejamento e de gestão municipal), gestão administrativa (controle administrativo, 

transparência, recursos humanos, logística e serviços gerais, patrimônio, licitação, obras 

públicas, contratos, convênios, prestação de contas e fiscalização), gestão financeira e 

orçamentária (receita pública, despesa pública, proposta orçamentária, responsabilidade 

fiscal, gestão ambiental e gestão participativa), legislação aplicada à gestão municipal, 

processo legislativo, inovação e empreendedorismo na administração pública municipal, 

modernização administrativa e liderança nas organizações públicas. 

Também constarão do repositório cursos desenvolvidos pelos órgãos e instituições 

parceiras em razão das demandas apresentadas pelos gestores municipais, vereadores ou 

pelas entidades representativas dos municípios e das casas legislativas. Tais iniciativas serão 

compartilhadas por meio do Portal QUALIFICA e poderão ser reproduzidas para o atendimento 

das necessidades de capacitação de outros municípios interessados.   

Os cursos presenciais serão organizados considerando a demanda registrada pelos 

municípios no Portal QUALIFICA e o resultado do levantamento realizado junto às prefeituras 

municipais e câmaras de vereadores, condicionando-se sua realização à disponibilidade de 

recursos humanos, materiais e financeiros das entidades parceiras envolvidas. 

Também está prevista no cronograma de execução do projeto a organização de cinco 

seminários regionais, com o propósito de disseminar as boas práticas de gestão pública e de 

instruir os gestores acerca de temas específicos, adotando-se, em ambos os casos, a diretriz 

pedagógica de apresentação de estudo de casos reais de sucesso, voltados à realidade da 

administração pública municipal. No mesmo sentido, poderão ser organizadas oficinas, 

abertas a diversos segmentos da sociedade.  

A realização dos cursos e eventos de qualificação poderá ser solicitada pelos gestores 

municipais, vereadores ou pelas entidades representativas dos municípios e das casas 

legislativas diretamente no Portal QUALIFICA. 

Além da utilização da plataforma de aprendizagem a distância (v.g. plataforma 

Moodle), os cursos e eventos poderão ser transmitidos pela TVAL, ao vivo ou mediante 

gravação. 
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8.2 EIXO BOAS PRÁTICAS 

 

O repositório de boas práticas de gestão municipal reunirá as melhores práticas da 

gestão pública no Estado de Santa Catarina, no intuito de promover a troca de experiência 

entre às diversas unidades administrativas, fomentar iniciativas e subsidiar a tomada de 

decisões pelos gestores municipais. 

Do mesmo modo que os cursos e eventos de qualificação, o repositório de boas 

práticas também estará disponível no Portal QUALIFICA por temas e subtemas, conforme a 

sistemática adotada pela UDESC, instituição responsável pela avaliação, organização e 

gerenciamento do acervo. 

A inscrição de boas práticas poderá ser efetuada pelos gestores municipais, 

vereadores ou pelas entidades representativas dos municípios e das casas legislativas 

diretamente no Portal QUALIFICA, mediante o preenchimento de formulário eletrônico. 

As práticas cadastradas serão avaliadas e as três melhores serão selecionadas e 

premiadas, de acordo com os seguintes critérios: originalidade, resultados alcançados, 

alinhamento à estratégia e potencial de replicação. 

As prefeituras e câmaras de vereadores cujas práticas forem selecionadas, receberão 

o Selo de Excelência da Gestão Pública Municipal, que contará com ampla divulgação (vide 

capítulo 10). A entrega desta condecoração ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina, com a presença de autoridades públicas. 

 

8.3 EIXO EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

O eixo Excelência na Gestão Pública tem por finalidade implantar um conjunto de 

processos e ações com foco na melhoria da qualidade da gestão municipal e dos serviços 

públicos, visando o desenvolvimento e a consolidação de modelo de referência em gestão 

pública de excelência. 
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Este eixo incorpora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, 

política e cultural que convergem em 5 eixos temáticos pertinentes à gestão pública. A cada 

um deles serão associados indicadores, casos de sucessos e referências nacionais e 

internacionais nas quais foi obtido um resultado destacado no respectivo eixo. 

Trata-se de uma oportunidade às gestões de que seja criado um novo padrão de 

interação, no município, entre os cidadãos com a política uma vez que os candidatos, ao 

aderirem ao “Programa de Residência em Gestão Municipal”, integrado ao Projeto QUALIFICA, 

MANDATO DE EXCELÊNCIA, assumem compromissos concretos e passam a receber o auxílio 

de uma equipe técnica para a sua execução, cujos resultados os cidadãos podem acompanhar 

de forma transparente. 

Os principais eixos temáticos do Programa são: 

 Governança: Fortalecer os processos de decisão com a promoção dos 

instrumentos da democracia participativa e transparência. 

 Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável: apoiar e criar as condições 

para uma economia local dinâmica e criativa, que garanta o acesso ao emprego sem 

prejudicar o ambiente e sem gerar disputas de impostos com outros municípios. 

 Ação Local para a Saúde: proteger e promover a saúde e o bem-estar dos 

cidadãos do município. 

 Planejamento e Desenho Urbano: reconhecer o papel estratégico do 

planejamento e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, 

econômicas, culturais e da saúde, para benefício de todos. 

 Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida: integrar na educação 

formal e não formal valores e habilidades para um modo de vida sustentável e 

saudável.     

 

Com a adesão ao programa os municípios podem contar com uma equipe de 

especialistas em gestão pública para o desempenho de papeis estratégicos determinados pelo 

gestor municipal como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas prioritárias, captação 

de recursos financeiros por meio de projetos, elaboração de planos de desenvolvimento local, 
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implementação de projetos de transparência, destacando-se, em síntese, os seguintes 

benefícios ao ente federativo municipal:  

 melhoria da capacidade institucional da gestão e do processo de elaboração, 

implementação e avaliação de políticas públicas; 

 aumento do potencial de captação de recursos para financiamento de projetos 

prioritários; 

 otimização na aplicação dos recursos públicos; 

 melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; 

 transparência e credibilidade da gestão; 

 projeção do município em âmbito regional e estadual. 

 

O Programa compreende as seguintes etapas: 

 

1. Adesão do gestor público municipal. 

2. Constituição de comissão de seleção para definição dos critérios e do edital de 

seleção dos especialistas residentes. 

3. Assinatura de contrato de prestação de serviço (ENA/SC). 

4. Publicação de edital para inscrição dos candidatos a especialista residente. 

5. Seleção e divulgação do resultado do processo seletivo de especialistas 

residentes. 

6. Alocação das equipes de especialistas residentes nos municípios. 

7. Realização de curso de aperfeiçoamento e Workshops de integração entre 

gestores públicos municipais, coordenadores do Programa e especialistas residentes. 

8. Apoio das entidades parceiras à equipe de especialistas.  

9. Avaliação técnica das ações desenvolvidas no município. 

10. Publicação dos resultados no Portal QUALIFICA e divulgação pela TVAL. 

 

A participação do município também poderá ser viabilizada por meio da obtenção de 

recursos junto a entidades patrocinadoras, desde que previamente autorizada pelas 
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entidades signatárias do convênio e observados os princípios da legalidade e da 

impessoalidade. 

Além disso, os municípios que aderirem ao “Programa de Residência em Gestão 

Municipal” e desenvolverem com eficiência as ações programadas, receberão o Prêmio de 

Excelência da Gestão Pública Municipal, que contará com ampla divulgação (vide capítulo 9). 

A entrega desta condecoração ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

e contará com a presença de autoridades públicas. 

 

9  DIVULGAÇÃO  

 

9.1  IDENTIDADE VISUAL 

 

A Assessoria de Comunicação do TRESC desenvolveu a identidade visual do projeto 

de qualificação de candidatos e eleitos sobre os seguintes pilares conceituais: Qualificação, 

Boas Práticas, Reconhecimento. Esses pilares foram estabelecidos a partir do objeto e dos 

objetivos específicos do Termo de Cooperação entre as entidades promotoras do projeto. 

Para cada pilar conceitual foi desenvolvido um campo semântico, com as principais 

ideias associadas, mediante atividade de branding. Da análise dos elementos concêntricos dos 

campos semânticos, sobressaíram os elementos qualificação, excelência e mandato, que 

passaram a compor o nome do projeto: QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA.  

Dos campos semânticos se destacaram ainda as ideias base para a conformação da 

proposta visual da marca. Assim, em relação à Qualificação, destacou-se as noções de 

conhecimento, conexão, ascensão; em relação às Boas Práticas, de referência, disseminação, 

resultados; em relação ao Reconhecimento, validação, certificação, modelo. 

Para o desenvolvimento visual da marca, determinou-se os seguintes requisitos de 

marca: ser apresentada em versão dinâmica e estática, permitindo a convergência de mídias; 
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buscar, na medida do possível, a compatibilidade com as marcas das entidades parceiras; e, 

para tanto, primar pela simplicidade visual e cromática. 

Assim, a marca compõe-se de dois pontos que se conectam em linha ascendente, 

marcando o aprimoramento do exercício do mandato refletido em indicadores, fruto das 

atividades de qualificação; o losango ao fundo remete ao gateway (momento de reflexão e de 

tomada de decisão) das notações de mapeamento de processos – ponto crucial para o registro 

e a disseminação das Boas Práticas; e no sinal de validação, decorrente da sobreposição dos 

elementos anteriores, como elemento representativo do reconhecimento. Os padrões 

cromáticos adotados foram o azul marinho (sobriedade e formalidade) e o dourado (vitória e 

excelência). 

 

 

 

Figura 2: Versões da marca 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 
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Figura 2: Aplicações da marca 1 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 

 

Figura 3: Aplicações da marca 2 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 

 

 

Figura 4: Aplicações da marca 3 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 
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Figura 5: Aplicações da marca 4 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 

 

 

Figura 6: Aplicações da marca 5 

Fonte: ASCOM – TRE-SC 

 

 

9.2 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A estratégia de comunicação e divulgação do Projeto QUALIFICA, MANDATO DE 

EXCELÊNCIA será desenvolvida concomitantemente à execução do projeto, pelas assessorias 

de comunicação das entidades parceiras, sob coordenação da ASCOM/TRESC e da Chefia de 

Comunicação da Escola do Legislativo/ALES, privilegiando os meios e recursos colocados à 

disposição por essas entidades, dentre aqueles regularmente utilizados por elas.  
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Para melhor concentrar as informações referentes ao projeto, será desenvolvido o 

Portal QUALIFICA, para onde serão direcionados os banners eletrônicos e demais links, bem 

como publicados nos sítios da Internet das entidades parceiras do projeto. A divulgação nas 

redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) será desenvolvida nos perfis utilizados 

pelas entidades parceiras, com publicações padronizadas e alinhadas à identidade visual 

desenvolvida para este projeto. 

A identidade visual também será adotada para a divulgação de eventos e elaboração 

de material gráfico e eletrônico de apoio, tais como cartazes, crachás, certificados, folder com 

a programação dos cursos/seminários, banners, entre outros.  

As campanhas de divulgação do projeto serão voltadas à inserção da temática de 

forma transversal em eventos públicos, políticos partidários, universitários e outros e serão 

coordenadas, em comum acordo, pelas instituições promotoras do Projeto QUALIFICA – 

EXCELÊNCIA NA GESTÃO.  

No material produzido em razão das ações decorrentes deste projeto será destacada 

a participação conjunta dos convenentes, sendo vedada a utilização pelas partes de nomes, 

símbolos ou imagens que não tenham autorização ou que caracterizem promoção pessoal de 

agentes públicos. 

A TVAL, canal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizará uma 

programação permanente, abrangendo: 

a) o Programa Boas Práticas – QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA; 

b) a transmissão de seminários e eventos; 

c) a veiculação de programetes de qualificação; 

d) a cobertura editorial. 

A TVAL realizará toda a produção dos programas e hospedará no site da ALESC todo 

o material divulgado, permanecendo no acervo para consulta dos interessados. 
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10  ATRIBUIÇÕES 

 

10.1 ATRIBUIÇÕES COMUNS 

 

São atribuições comuns das entidades signatárias do convênio n. 20/2016, de 23 de 

novembro de 2016: 

 estabelecer e dinamizar canais de comunicação permanentes entre si, de forma 

a assegurar a parceria para o desenvolvimento de ações diversas, visando à efetividade do 

presente instrumento, à solução de problemas e ao esclarecimento de dúvidas; 

 elaborar planos de trabalho e cronograma de execução das ações de 

qualificação, de identificação e disseminação de boas práticas e de implementação do modelo 

de excelência de gestão municipal; 

 realizar, em conjunto com instituições parceiras, eventos de qualificação dos 

agentes políticos eleitos, secretários, assessores e servidores municipais; 

 definir temas, elaborar conteúdos, editorar e disponibilizar os materiais a 

serem utilizados nos eventos de qualificação presencial ou a distância; 

 disponibilizar conteudistas, instrutores e palestrantes para os eventos de 

qualificação e de disseminação de boas práticas, de acordo com os planos de trabalho e 

cronograma definidos pelo Grupo Gestor do Projeto QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA; 

 designar unidades técnicas para suporte às atividades a serem desenvolvidas, 

incentivando a troca de experiências entre os órgãos e instituições parceiras; 

 fornecer ou auxiliar na obtenção da infraestrutura acadêmica, administrativa e 

tecnológica necessárias ao cumprimento do objeto do presente Termo de Cooperação; 

 definir a identidade visual e a estratégia de divulgação das ações resultantes do 

presente Convênio; 

 disponibilizar as respectivas logomarcas para a confecção do material de 

divulgação dos eventos; 
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 divulgar o programa e o cronograma dos eventos objetos do convênio e 

distribuir o material produzido na mídia local e estadual, nas redes sociais e nos meios de 

comunicação disponíveis; 

 compartilhar o calendário de eventos do órgão ou instituição que contenham 

informações de interesse dos demais convenentes; 

 acompanhar e supervisionar as ações relativas ao objeto deste Termo de 

Cooperação. 

 

Caberá às assessorias de comunicação das instituições e órgãos convenentes: 

 

 elaborar os elementos de identidade visual e coordenar, em comum acordo, a 

campanha de divulgação relativa ao programa objeto do presente Convênio; 

 produzir o material de divulgação e de conteúdo eletrônico e impresso dos 

eventos presencial e a distância deste Convênio; 

 divulgar e distribuir o conteúdo desenvolvido na mídia local e estadual, nas 

redes sociais e nos meios de comunicação disponíveis. 

 

10.2  ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DAS ENTIDADES PARCEIRAS 

Assembleia Legislativa 

do Estado de Santa 

Catarina (ALESC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- produzir e transmitir, por meio da TVAL, canal da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, programação específica 

relacionada aos eixos Qualificação, Boas Práticas e Excelência na Gestão 

Pública; 
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- realizar por meio da TVAL cobertura editorial das ações relacionadas 

ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola do 

Legislativo relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e atividade legislativa municipais; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Banco do Brasil S/A 

(BB S/A) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão, relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela 

Universidade Corporativa (UniBB) relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  
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- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e na atividade legislativa municipais; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Federação 

Catarinense de 

Municípios (FECAM) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública municipal; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso ao Sistema de Indicadores 

de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDEMS) e do Índice de 

Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS), como ferramenta de 

apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e 

regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro 

desejável; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso à ferramenta “Calendário de 

Gestão Municipal”, com o objetivo de facilitar o acompanhamento e o 

controle do cumprimento das obrigações diárias pelos municípios 

catarinenses; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola de 

Gestão Pública Municipal (EGEM) relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos da 

instituição, relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  
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- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão municipal; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Fundação Escola de 

Governo (ENA) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- hospedar o Portal QUALIFICA; 

- organizar e gerenciar o repositório de cursos em EAD disponibilizados 

no Portal QUALIFICA; 

- coordenar as ações decorrentes do Programa de Residência em 

Gestão Municipal, vinculadas ao eixo Excelência da Gestão Municipal; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela instituição 

relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e atividade legislativa municipais; 
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- implementar, em conjunto com a Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), e com o apoio dos órgãos e instituições parceiras, o 

Programa de Residência em Gestão Municipal, vinculado ao eixo 

Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

(IBGE) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- servir de fonte de informação para retratar a realidade 

sociodemográfica dos municípios catarinenses, produzindo dados para 

o planejamento governamental e a implementação de políticas 

públicas; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso à ferramenta “Cidades”, 

com informações sobre todos os municípios catarinenses, tais como 

gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil completo de 

cada uma das cidades; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão, relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e na atividade legislativa municipais; 
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- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Governo do Estado de 

Santa Catarina 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública municipal; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre ações das 

Agências de Desenvolvimento Regional voltadas ao engajamento, 

integração e participação da sociedade organizada para, de forma 

planejada, implementar e executar políticas públicas e viabilizar 

instrumentos de desenvolvimento econômico sustentável dos 

municípios catarinenses; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso às ações e metas do 

Programa de Gestão Municipal para Nova Economia, vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável;  

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola 

Fazendária da Secretaria Estadual da Fazenda de Santa Catarina 

relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos relacionados ao 

projeto, por meio da Escola Fazendária da Secretaria Estadual da 

Fazenda e das Agências de Desenvolvimento Regional;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 
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- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão municipal; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Ministério Público do 

Estado de Santa 

Catarina (MP/SC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações do 

órgão nas áreas de sua atuação, de modo a fomentar a ética, a 

transparência e eficiência na gestão pública municipal, prevenindo 

irregularidades; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão municipal; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 
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Ordem dos 

Advogados do Brasil 

(OABSC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e na atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão, relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola 

Superior de Advocacia (ESA) relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e na atividade legislativa municipais; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Tribunal de Contas do 

Estado de Santa 

Catarina (TCE/SC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso à ferramenta “Informações 

dos Municípios”, por meio do qual o cidadão poderá acompanhar e 

avaliar a aplicação dos recursos públicos pelos municípios catarinenses 
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e o cumprimento dos limites constitucionais e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e pareceres do TCE/SC; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso à ferramenta “Agente 

Público”, para facilitar a comunicação e agilizar o acesso dos agentes 

públicos a sistemas, informações e serviços do TCE/SC, servindo 

também de fonte de consulta para demais responsáveis por gerenciar 

recursos públicos, professores, estudantes e profissionais que se 

relacionam com a Administração Pública; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos do 

órgão, relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pelo Instituto de 

Contas (ICON) relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e atividade legislativa municipais; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Tribunal Regional 

Eleitoral de Santa 

Catarina (TRE/SC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- coordenar as etapas de elaboração da minuta de projeto e da 

proposta de identidade visual; 
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- disponibilizar no Portal QUALIFICA acesso aos dados estatísticos do 

Cadastro Nacional de Eleitores, para utilização pelos municípios no 

planejamento governamental, implementação de políticas públicas e 

eleição dos conselhos tutelares; 

 - disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos da 

Escola Judiciária Eleitoral relacionados ao projeto; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA cursos fornecidos pela Escola 

Judiciária eleitoral (EJESC) relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão municipal; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

União dos Vereadores 

do Estado de Santa 

Catarina (UVESC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública e atividade legislativa municipais; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na 

atividade legislativa municipal; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos da 

instituição, relacionados ao projeto; 



  

 

39 

 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a sua 

área de atuação;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e atividade legislativa municipais; 

- fornecer informações para subsidiar a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Residência em Gestão Municipal, 

vinculado ao eixo Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto. 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina (UDESC) 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA informações sobre as ações da 

instituição voltadas à atuação ética, transparente e eficiente na gestão 

pública municipal; 

- disponibilizar no Portal QUALIFICA calendário de cursos e eventos da 

instituição relacionados ao projeto; 

- contribuir com a realização de cursos e eventos, de acordo com a área 

de atuação das faculdades e centros de ensino vinculados à instituição;  

- fornecer informações aos órgãos e instituições parceiras para auxílio 

na elaboração dos cursos e eventos relacionados ao projeto; 

- contribuir para as iniciativas de identificação e disseminação de boas 

práticas na gestão administrativa e atividade legislativa municipais; 

- implementar, em conjunto com a Fundação Escola de Governo (ENA), 

e com o apoio dos órgãos e instituições parceiras, o Programa de 

Residência em Gestão Municipal, vinculado ao eixo Excelência na 

Gestão Pública; 
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- organizar e gerenciar o banco de boas práticas no Portal QUALIFICA 

(repositório); 

- organizar e gerenciar o Prêmio Excelência na Gestão Pública; 

- promover no seu portal, na internet, e por meio de sua assessoria de 

comunicação, a divulgação das ações decorrentes da execução do 

projeto; 

 

 

11  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

11.1  ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Eventos Data/período Responsável 

Apresentação da proposta de convênio 11.10.2016 TRE/SC 

Revisão da proposta de convênio 17.10.2016 Entidades parceiras 

Assinatura do termo de convênio e 

lançamento do projeto 
23.11.2016 Entidades parceiras 

Definição da equipe de trabalho 

interinstitucional 
27.10.2016 Entidades parceiras 

Definição da identidade visual e estratégia de 

divulgação do projeto 
27.10.2016 

TRE/SC, com o auxílio 

das entidades 

parceiras 

Elaboração do pré-projeto 27.10.2016 UDESC 
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Revisão e apresentação da minuta do projeto 17.11.2016 

TRE/SC, com o auxílio 

das entidades 

parceiras 

Aprovação e lançamento do projeto 23.11.2016 Entidades parceiras 

 

 

11.2  EXECUÇÃO DO PROJETO 

Eventos Data/período Responsável 

Criação do Portal QUALIFICA 
24.11.2016 a 

2.2.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 

Produção editorial e dos programas para 

veiculação das ações do projeto na TVAL 

24.11.2016 a 

2.2.2017 

ALESC, com o auxílio 

das entidades parceiras 

Início da campanha de divulgação do 

Projeto Qualifica Mandato de Excelência 
24.11.2016 

Assessorias de 

comunicação das 

entidades parceiras 

 

11.2.1  EIXO QUALIFICAÇÃO  

Eventos (2017) Data/período Responsável 

Organização do Seminário de Boas 

Práticas em Gestão Pública 

24.11.2016 a 

24.2.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 

Organização dos cursos em EAD no Portal 

QUALIFICA (repositório) 
Até 24.2.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 

Elaboração de novos cursos em EAD, de 

acordo com as demandas dos municípios 

24.2.2017 a 

18.12.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 
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Elaboração de cursos presenciais, de 

acordo com as demandas dos municípios 

24.2.2017 a 

18.12.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 

Seminário de Boas Práticas em Gestão 

Pública (Região I) 
Até 27.2.2017 Entidades parceiras 

Seminário de Boas Práticas em Gestão 

Pública (Região II) 
Até 13.3.2017 Entidades parceiras 

Seminário de Boas Práticas em Gestão 

Pública (Região III) 
Até 27.3.2017 Entidades parceiras 

Seminário de Boas Práticas em Gestão 

Pública (Região IV) 
Até 17.4.2017 Entidades parceiras 

Seminário de Boas Práticas em Gestão 

Pública (Região V) 
Até 1º.5.3.2017 Entidades parceiras 

 

 

11.2.2  EIXO BOAS PRÁTICAS  

Eventos (2017) Data/período Responsável 

Organização do banco de boas práticas no 

Portal QUALIFICA (repositório) 
Até 24.2.2017 

UDESC, com o auxílio 

das entidades parceiras 

Registro e gerenciamento de boas práticas 

no Portal QUALIFICA 

24.2.2017 a 

18.12.2017 

UDESC, com o auxílio 

das entidades parceiras 

Avaliação e seleção das melhores práticas 

em gestão pública e atividade legislativa 

5.6.2017 e 

10.11.2017 

UDESC, com o auxílio 

das entidades parceiras 

Premiação das melhores práticas em 

gestão pública e atividade legislativa 

29.6.2017 e 

30.11.2017 

ALESC, com o auxílio 

das entidades parceiras 
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12.2.3  EIXO EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA – RESIDÊNCIA EM GESTÃO MUNICIPAL 

Eventos (primeiro ciclo) Data/período Responsável 

Adesão dos municípios interessados na 

Residência em Gestão 
Até 23.12.2016 ENA 

Celebração do contrato de prestação de 

serviço com o município 
Até 23.12.2016 ENA 

Constituição da comissão de seleção dos 

especialistas residentes 
Até 27.1.2017 

ENA, com o auxílio das 

entidades parceiras 

Publicação do edital de inscrição dos 

candidatos a especialista residente 
1º a 15.2.2017 ENA 

Divulgação do resultado da seleção dos 

especialistas residentes 
20.2.2017 ENA 

Início da Residência em Gestão nos 

municípios 
Até 6.3.2016 - 

Workshop de integração das equipes 29, 30 e 31.3.2017 

ENA, UDESC, gestores 

municipais e 

especialistas 

residentes 

Término da Residência em Gestão nos 

municípios 
30.6.2018 - 

 


