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1.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 
1.1.1 Atendimento às demandas de Imprensa 

O relacionamento do Tribunal de Contas com a imprensa é intermediado 
pela Assessoria de Comunicação, que tem como papel preparar 
entrevistados, colher informações, buscar fontes e, se necessário, 
responder por meio de nota. 

A Ascom realizou no período um total de 964 atendimentos à imprensa 
(a incluir novembro e dezembro 2015*), distribuídos conforme tabela 
abaixo: 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

56 52 24 74 28 47 43 29 30 28 50 54 515 

78 48 40 42 32 40 68 42 34 28 * * 452 

* Número não fechado 

Há uma procura semanal dos principais veículos impressos – A Gazeta e A 
Tribuna – para acompanhamento das decisões do Plenário. Foi possível 
notar um interesse grande por decisões de medidas cautelares e 
condenações que envolvam altas cifras de recurso público. 

Pela tabela acima, extrai-se que tivemos picos de atendimentos em 
abril/14 e jan/15, quando foram divulgadas a ITI e a ITC, 
respectivamente, do processo de fiscalização do sistema Rodovia do Sol. E 
em jul/15, quando foi proferido o voto do conselheiro Rodrigo Chamoun 
no processo da Câmara de Vila Velha (gastos com verba de gabinete) 
além de demandas sobre a emissão de pareceres de alerta, que gerou 
Bom Dia ES.  

 
1.1.2 Produção de releases 

Principal forma de divulgação de nossas ações para a imprensa, em 2014 
e 2015 foram produzidos 407 releases. O material foi também publicado 
na seção de notícias do nosso portal. 

 
1.1.3 Acompanhamento das matérias veiculadas 

Ao longo período, 5.808 matérias jornalísticas foram publicadas / 
transmitidas sobre o Tribunal de Contas nos veículos locais – impresso, 
televisão, revista, internet e rádio. 
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Como esperado, foi assunto de grande repercussão durante todo o período 
o processo de fiscalização do contrato de concessão do sistema Rodovia 
do Sol. 

Da análise do clipping também é possível extrair o acompanhamento da 
imprensa nos julgamentos e apreciações do Plenário e Câmaras, tendo 
sido produzido bom número de material sobre as decisões da Corte. Neste 
ponto destacam-se as decisões cautelares em processos de grande vulto. 

Tivemos destaque positivo com os seguintes assuntos: redução do valor 
da diária paga aos conselheiros, envio da lista de “contas sujas” à Justiça 
Eleitoral, queda de arrecadação dos municípios (o Tribunal entrou como 
fonte confiável nas matérias), eventos sobre Transparência e 
Encerramento de Mandato, Geo-Obras e a emissão de pareceres de alerta 
– os dois últimos sempre explorados pelos jornalistas. 

Do lado oposto, os destaques das matérias negativas ficaram para o 
aumento do auxílio-alimentação dos conselheiros, o pagamento de auxílio-
moradia, reajuste de diárias pagas aos membros e a existência de 
processos judiciais contra membros da Corte. 

Ressalta-se, em 2015, o elevado número de matérias em que 
necessitamos realizar grandes levantamentos para a imprensa, como o 
número de pareceres prévios pela rejeição emitidos pelo TCE, a evolução 
da receita e da despesa dos municípios capixabas e o número de decisões 
cautelares emitidas por relator (a matéria teria cunho negativo, mas 
foram apresentados outros dados, além do solicitado, revertendo o mote 
da matéria).  

 

Avaliação 

Apesar do contrato do TCE-ES com a Cativa não prever análise qualitativa 
dos números, foi possível levantar o número de matérias negativas 
veiculadas em 2014 e calcular sua representação se comparada ao total. 
A saber: 

 Impresso TV Internet Rádio Revista Total 

Negativas 97 23 75 74 - 269 

Relação 7,8% 7,14% 7,5% 15,8% - 8,83% 

 

Nota-se que a relação de matérias negativas é semelhante nos jornais 
impressos, televisão e internet. Já no rádio, a porcentagem dobra quando 
comparada aos demais veículos. Atribuímos a diferença ao 
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reaproveitamento do material em diversos horários e rádios, sendo 
contabilizada mais de uma vez – por exemplo, uma mesma reportagem 
pode ser transmitida no CBN Vitória, no CBN Cotidiano e, ainda, na Gazeta 
AM. 

Se utilizado como propaganda (paga), o espaço conquistado em mídia 
espontânea pelo Tribunal de Contas nos veículos locais, em cálculos da 
prestadora de serviço de clipping Cativa, seria de R$ 25.585.715,52. 
Excluindo deste total as matérias negativas, atingiríamos o montante de 
R$ 23.351.836,75, assim distribuídos: 

 Impresso TV Internet Rádio Revista Total 
Positiva 
e neutra 

16.326.710,2 4.800.143,5 1.456.012,8 537.234,27 231.735,94 23.351.836,69 

Negativas 1.822.079,48 217.520,51 136.693,68 57.585,16 - 2.233.878,83 
Total 18.148.789,65 5.017.664,02 1.592.706,48 594.819,43 231.735,94 25.585.715,52 
 

Exemplos positivos: 
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1.1.4 Redação e revisão de artigos e textos da Presidência 

Uma das atividades desenvolvidas pela Ascom é a redação de artigos e 
textos assinados pela Presidência. Alguns materiais escritos: 

- Apresentação Planejamento Estratégico 

- Apresentação do manual “Encerramento de Mandato” 

- Apresentação do Manual de Benefícios  

- Artigo pra revista 250 maiores da Findes 
- Mensagem para revista aniversário do Movimento ES em Ação 
- Mensagem para aniversário revista Folha Vitória  
- Texto aniversário do TCE 
- Textos Outubro Rosa e Novembro Azul 
- Texto dia de combate à corrupção 
- Mensagem aniversário jornal A Tribuna 
- Texto orientação aos gestores (revista Finanças Públicas) 
- Revisão Manual de Auditoria 

 

1.2 PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO 
1.2.1 Acontece 

Em 2014 o Acontece ganhou novo projeto gráfico elaborado pela Ascom. 
Além disso, não apenas textos e fotos passaram a ser produzidos pela 
Comunicação como, também, passou a ser responsabilidade do setor a 
diagramação das edições. 
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O processo de produção do Acontece inicia-se com a reunião de pauta, 
quando os servidores da Ascom definem os temas das matérias. Feito 
isso, parte-se para campo, com marcação de entrevistas, apuração de 
informações, culminando no texto. As fotos são produzidas conforme a 
necessidade da edição. Durante o período foram doze exemplares 
finalizados e distribuídos, com a divulgação de 114 matérias sobre ações 
e projetos do TCE-ES. 

 

Novo projeto gráfico: 

 

 

 

1.2.2 Diário Oficial Eletrônico 

Cabe à Ascom, além da diagramação e publicação do Diário Oficial 
Eletrônico (DOE), atender as dúvidas internas dos servidores sobre a 
publicação de notícias e orientá-los quanto à maneira correta de 
disponibilizar os arquivos que serão publicados no Diário.  

Junto com a Informática, a Ascom realiza a checagem de erros e 
providencia os ajustes necessários ao sistema para garantir a publicação 
do informativo. É de responsabilidade do setor o trabalho final de 
diagramação, criação de “calhaus” – mais de 70 anúncios criados - e 
publicação. Em 2014 e 2015 (até outubro), foram 437 edições e uma 
média de 5.000 páginas diagramadas no ano. 

Em 2015, foram elaboradas as normas de publicação e diagramação do 
DOE nos padrões do Controle Interno da Corte. 
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1.2.3 Na sessão 

Foram enviados 74 informativos (até nov/15) “na sessão”, com cerca de 
475 textos escritos e publicados sobre os principais acontecimentos no 
Plenário. Além da produção dos textos, a Ascom também faz a 
diagramação do informativo semanal. 
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1.2.4 Jornal mural 

Foram 76 edições do Jornal Mural – semanal – com mais de 630 
páginas de informações divulgadas nos corredores do TCE-ES. Toda a 
produção – apuração, textos, revisão, fotografia e diagramação – é 
realizada pelos servidores da Ascom. 

Visando a melhoria do veículo, a Comunicação propôs novo projeto 
gráfico, com a impressão das páginas em A3. Foram comprados paineis e 
disponibilizada impressora com tal recurso.  

 

 

 

1.2.5 Vídeos e TCE-TV 

No primeiro semestre de 2010, o Tribunal de Contas fez convênio com a 
Assembleia Legislativa para utilização de espaço na grade de programação 
da TV Assembleia para transmissão das suas sessões plenárias. 

Para viabilizar a utilização do espaço, o Tribunal contratou empresa 
especializada em gravação e edição em vídeo. As sessões plenárias 
passaram a ser gravadas, editadas e divulgadas na íntegra pela TV  

na semana subsequente à sua realização. 

Considerando a necessidade de melhorar a comunicação institucional por 
meio de linguagem jornalística simples e acessível, que reproduza 
adequadamente as mensagens da Corte, a Ascom idealizou o programa 
TCE-TV, para substituição do conteúdo bruto das sessões plenárias — até 
hoje veiculado — por conteúdo líquido, que desperte interesse e informe. 
Foi levantado custo e realizado um programa piloto. Projeto pendente de 
aprovação. 
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TCE TV – programa piloto 

https://youtu.be/ximfL0Lkr6o 

 

 

 

Calhau Ouvidoria 

https://youtu.be/t_qDtoYfeMo 

 

1.3 DESIGN GRÁFICO 
O trabalho de criação de peças gráficas começa com o recebimento da 
demanda, a pesquisa do que se pretende com o material solicitado, até a 
concepção do conceito e, por fim, o processo de criação da peça. Portfólio 
de 2014 e 2015: 
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1.3.1 Logomarcas 
 

e-TCEES 

Logomarca 

 

Ícone 

 
 

Cidade Mais Acessível 

 
 

 

Núcleo de Jurisprudência e Súmula 

 

 

 

Comitê de Processualística, Jurisprudência e Súmulas 

 

 

 

 

Investimento Social Legal 
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Jogos dos Servidores 

 

 

 

Banco de Achados 

 
 

 

Portal RH 

 

 

MapJuris – ícone 
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TCE-TV 

 
 

 

1.3.2 Cartilhas e manuais 

- Padronização de termos técnicos – Segex 

- Cartilha Pessoal 

- Cartilha Medida Cautelar 

- Cartilha Educação – Auditoria Coordenada no Ensino Médio 

- Plano Estratégico 2016-2020 

- Manual de Auditoria de Conformidade 

- Manual Encerramento de Mandato 

- Manual do Avaliador 2015 

- Livro – 58 anos do Tribunal de Contas 
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1.3.3 Peças institucionais 

- Cartão de aniversário 

- Cartão agradecimento 

- Certificado Escola de Contas 

- Calendário 

- Cartão Postal 

 
1.4 COMUNICAÇÃO INTERNA – integração e cultura 
1.4.1 Realização de eventos 

Festa Julina 

Em 2014, um grande arraiá tomou conta da Garagem do TCE-ES. A 
realização da festa ficou à cargo da Ascom, com o apoio financeiro das 
Associações (Ascontrol e ASTCES). Reuniões foram realizadas com os 
setores para a organização de comidas e bebidas e todas as necessidades 
foram levantadas para a solicitação de orçamentos junto a fornecedores. 
A Ascom arrecadou dinheiro dos servidores e foi responsável pela compra 
de todos os brindes sorteados. Para a divulgação e mobilização dos 
servidores, peças gráficas foram criadas. Foi um sucesso! 

 

 

Dia do Servidor 

Já faz parte do calendário de eventos do TCE-ES a realização do Dia do 
Servidor. O evento reúne os artistas da Corte para apresentações no 
Auditório. As atividades começam a ser planejadas pela Comunicação com 
antecedência, de modo a garantir novidades a cada ano. 
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Em 2014, foram recebidos os meninos do Instituto Social Caoca, que 
jogaram capoeira ao som do Coral de Contas e dançaram Maculelê. 
Finalizando a festa, a Banda Talma Sarmento de Miranda fez uma 
inovadora apresentação no pátio de estacionamento do TCE-ES. Todos os 
contatos e procedimentos necessários à realização do evento foram 
conduzidos pela Ascom. 

Em 2015, o tema central da campanha foi “Todos juntos somos mais 
fortes”, trecho da peça Saltimbancos, apresentada pelo Coral de Contas 
aos servidores. O dia contou ainda com apresentação da ginasta olímpica 
Natália Gaudio, apresentação circense e coralito da Fames. Os servidores 
foram estimulados a trazerem seus filhos, que, com contribuição 
financeira, receberam pipoca, algodão doce e cachorro-quente, além de 
recreação com pula-pula e atividades. 

 

Clicks dos eventos: 
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1.4.2 Campanhas internas 

Durante o período, a Ascom promoveu inúmeras ações de comunicação 
interna para sensibilizar servidores sobre determinados temas e, ainda, 
parabenizá-los em datas comemorativas, como Dia da Mulher, Dia das 
Mães, Dia dos Pais e outros. 

 

Jogos Internos dos Servidores 

Para os Jogos Internos a Ascom promoveu uma grande campanha de 
incentivo à participação dos servidores. O trabalho de criação começou 
com a logomarca e, em seguida, com as inúmeras peças que chegaram 
aos colegas de maneira impressa, digital e visual. 

Cartazes dos jogos foram produzidos e espalhados pelos corredores do 
TCE-ES; além disso, as artes tomaram conta dos desktops, e-mail, 
intranet e outros. O trabalho culminou com a realização dos jogos, quando 
todas as partidas foram registradas pelos fotógrafos da Ascom. 

 

Páscoa 

Mais uma campanha iniciada pela Ascom entrou no calendário de ações da 
Corte. A arrecadação de ovos de páscoa em 2014 e 2015 foi um sucesso. 
Mais de 200 unidades foram distribuídas a meninos e meninas a 
instituições da Grande Vitória. Além de sensibilizar servidores, a ação leva 
o nome do Tribunal de maneira positiva à sociedade. Além de criar a 
identidade visual da campanha e as peças para a mobilização interna, a 
Ascom também é responsável pela entrega dos ovos de chocolate às 
instituições. 
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Concurso de Fotografia 

Em 2014, uma novidade foi a realização do I Concurso Interno de 
Fotografia; repetido em 2015. O objetivo foi selecionar fotos tiradas pelos 
servidores para estampar o Calendário do TCE-ES. As duas edições 
receberam mais de 150 imagens, que foram avaliadas por três fotógrafos 
profissionais do mercado capixaba, sem custo para a Corte. 

Uma campanha foi divulgada nos computadores, Intranet, e-mail e Mural 
para incentivar a participação dos colegas. Com o apoio da STI foi criada 
uma página de inscrição na Internet para o recebimento das fotos. 

Após a seleção e definição das melhores imagens, a Ascom providenciou a 
revelação das fotos e montou uma exposição com as mais pontuadas.  

  
 

Outubro Rosa 

O Tribunal já é tido como referência pela Associação Feminina de Combate 
ao Câncer (Afecc) quanto às ações de conscientização e prevenção do 
câncer de mama. Em 2015 a Ascom se empenhou, pelo quarto ano 
consecutivo, em levar informação aos servidores. 

Convidadas pela Comunicação, funcionárias e voluntárias da Afecc 
venderam, na Recepção da Corte, mais de 340 camisas para servidores, 
estagiários e terceirizados. Todo o recurso arrecadado foi destinado aos 
pacientes em tratamento e seus familiares. A funcionária da Afecc Eni 
Tosta ficou impressionada com a adesão do Tribunal à campanha. “Aqui 
foi o lugar que mais camisas foram vendidas, foi linda a mobilização das 
pessoas”, contou. 

Outra ação realizada pela Ascom em parceria com a Afecc foi a visita, de 
sala em sala, de duas voluntárias da Afecc – uma delas, vencedora do 
câncer de mama. Elas falaram aos colegas sobre a importância da 
mobilização da sociedade e levaram informações importantes sobre a 
doença. No mesmo tom, servidores da Corte deram depoimento ao Jornal 
Mural, contando experiências com a doença. Ainda como parte da 
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programação, o presidente da Corte e servidores realizaram visita ao 
Hospital Santa Rita. 

Como já é tradição, realizamos, ainda, o Dia “D” da campanha. Os 
servidores foram chamados a vestir rosa e fizemos a foto com todos na 
escadaria principal da Corte. No mesmo dia, a Sessão Plenária recebeu a 
visita da diretoria da Afecc e os conselheiros vestiram gravata rosa em 
alusão à campanha. 

 

Venda de camisas 

 

Visita às salas 

 

Diretora Afecc no Plenário 

 
 

 
A foto tirada na 
escadaria em 2014 
rendeu publicação de 
destaque na coluna 
Victor Hugo do jornal A 
Gazeta. 
 

 

Novembro Azul 

Pela primeira vez, em 2014 aderimos também à campanha nacional do 
Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata. Foi elaborada 
comunicação visual, com peças para a Intranet, desktop, e-mail mkt e 
topo para o portal da Corte.  
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Campanha Natal 

No Natal, nossas campanhas focam no social e na ajuda ao próximo. Em 
2014 e 2015, por meio de ação da Ascom, o Tribunal aderiu à campanha 
Papai Noel dos Correios, com a adoção de 90 cartas/crianças. Em 2014 
também arrecadamos fraldas geriátricas, material de higiene e outros, 
entregues a duas instituições: Asilo dos Velhos e Instituto Braile. 
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Outras campanhas (principais exemplos): 

 

100 edições Diário Oficial 

 

 

 

Seminário orientação - enchente 

 

 

  

Dia das Mulheres 

 

 

 

Dia das Mães 

 

 

Dia dos Pais 

 

 

Aniversário TCE 
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1.4.3 Coral de Contas 

O Coral de Contas intensificou, em 2014, as apresentações musicais para 
a sociedade. Os coristas, literalmente, tomaram as ruas e soltaram a voz 
em diferentes pontos da Grande Vitória, como Terminais Urbanos, e, 
também, hospitais e instituições sociais. Foram 30 apresentações durante 
o período, além dos números realizados em eventos no Tribunal. 

- Hospitais: Infantil Nossa Senhora da Glória, Bezerra de Faria e Santa 
Casa de Misericórdia 

- Obra Social Nossa Senhora das Graças, Asilo dos Velhos e Instituto Luiz 
Braille 

- Praça Costa Pereira, Ponto de ônibus em frente à Ales 

- Terminais Urbanos: Campo Grande, Vila Velha e Laranjeiras 

- Procuradoria Geral do Estado e Congresso Nacional de Nutrição 

 

Terminal

 

 

 
 

Hospital Infantil 
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Asilo dos Velhos 

 
 

 

 

 

1.5 REALIZAÇÃO DE CURSOS E WORKSHOPS 
1.5.1 Workshop para Imprensa 

Em 2014 e 2015, a Ascom reuniu jornalistas dos principais veículos de 
comunicação do Estado para workshop que apresentou a missão 
constitucional da Corte, sua forma de fiscalizar os recursos públicos e sua 
importância para a sociedade. 

Os auditores de controle externo Odilson Barbosa Júnior, secretário-geral 
das Sessões, e Eduardo Givago, secretário adjunto, comandaram o 
workshop em 2014. No ano seguinte Odilson foi acompanhado pelo 
auditor de controle externo Lucas Salim. Eles apresentaram a legislação 
que rege a Corte, a estrutura organizacional, como iniciam e são 
realizadas as auditorias e, ainda, o funcionamento e o fluxo de processos, 
dentre outros temas. 
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1.5.2 Workshop – Diário Oficial Eletrônico 

Em 2014 a Ascom realizou o I Workshop sobre o DOE. Na ocasião, os 
participantes foram orientados pelo servidor Leonardo Vilar Costa sobre as 
funcionalidades do sistema que alimenta o diário. 

 

1.5.3 Curso de Oratória 

No período, o “Curso de Oratória – A arte de falar em público” -, 
comandado por José Luiz Gobbi, capacitou quatro turmas, treinando um 
total de 80 servidores durante o ano. A avaliação positiva foi de 9,9. 

 

1.6 FOTOGRAFIA 
Desde 2012, com a estruturação da Ascom e a compra de equipamentos, 
é possível manter um banco de imagens do TCE-ES atualizado. Todos os 
eventos e atividades importantes da Corte são registrados, além de 
reuniões de trabalho, comemorações internas, cursos e outros. O acervo 
de 2014 e 2015 conta com mais de 20 mil fotografias. 

 

1.7 FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
É de responsabilidade dos servidores da Ascom a fiscalização de quatro 
contratos de prestação de serviços:  

- Clipping eletrônico 

- Sessão Plenária ao vivo 
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- Acontece (impressão) 

- Maestro Coral 

 

1.8 COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE 
A Ascom compõe a Comissão de Acessibilidade do TCE-ES. O grupo se 
reúne para avaliar e propor adequadas condições de acessibilidade 
relacionadas às barreiras físicas e arquitetônicas do Tribunal; de 
sinalização e do site.  

As demandas da Ascom estão relacionadas às necessidades de mudanças 
na sinalização do Tribunal de Contas e no site. A partir de pesquisa com 
usuários e de estudos realizados, concluiu-se que a atual sinalização do 
TCE-ES é inadequada, necessitando de adequações que atendam às 
normas, à legislação vigente e aos preceitos de ergonomia. Em 2015, a 
Comunicação projetou e instalou sinalização provisória, no primeiro andar, 
para teste. 

Além da sinalização, outro objeto de estudo e análise, que está ligado à 
comunicação e acessibilidade é o site. O site do Tribunal de Contas não 
possui recursos de acessibilidade para portadores de deficiência, não 
atendendo, também, aos preceitos de usabilidade e ergonomia. 


