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1. APRESENTAÇÃO 

 

O aperfeiçoamento da gestão pública apoia-se em duas vertentes 

fundamentais: atender com eficiência e eficácia as demandas da sociedade e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.  

Entretanto, não basta formular boas políticas públicas. É necessário também 

a sua correta implementação e o efetivo controle dos resultados pretendidos. 

Nesse contexto, assumem especial relevância os serviços administrativos, 

que, apoiados em pessoas, processos, procedimentos, rotinas e sistemas, têm por 

finalidade suprir os meios para a concretização das políticas públicas. 

Com base nesse pressuposto, propõe-se o agrupamento, num único 

documento, das inúmeras atividades atribuídas ao controle interno dos órgãos e 

entidades, com vistas a orientar a atuação de servidores e responsáveis das 

unidades setoriais, setoriais regionais e seccionais do sistema de controle interno do 

Poder Executivo Estadual. 

Assim, apresenta-se o Guia de Atribuições das Unidades Setoriais e 

Seccionais de Controle Interno, constituído a partir das normas que estabelecem 

atribuições específicas para tais unidades. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

Controle interno: plano de organização e todos os métodos e medidas 

adotadas pela administração governamental para salvaguardar seus ativos, 

desenvolver a eficiência nas operações, estimular o cumprimento das políticas 

administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade dos dados orçamentários, 

financeiros, operacionais, patrimoniais, contábeis e de pessoal e a exação no 

cumprimento de leis e regulamentos (art. 2º, II do Decreto n. 2056/2009). 

Sistema Administrativo de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, 

articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o 

desempenho das atribuições de controle interno (art. 2º, I do Decreto n. 2056/2009). 

 



5 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente Guia tem como objetivos: 

 enumerar algumas das atribuições das unidades de controle interno 

dos órgãos e entidades de forma a facilitar a sua compreensão e execução 

pelos responsáveis;  

 organizar os procedimentos de forma a facilitar a sua aplicação; 

 padronizar a execução dos procedimentos para otimizar o trabalho; 

 proporcionar a melhoria da comunicação entre os servidores do órgão 

central e os setoriais, setoriais regionais e seccionais. 

 

4. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

A atividade de controle interno está estruturada sob a forma de sistema 

administrativo, conforme previsto nos arts. 30, inciso II, 150 e 151 da Lei 

Complementar (LC) nº 381/07. O Sistema de Controle Interno encontra-se 

regulamentado pelo Decreto nº 2.056 de 20 de janeiro de 2009 e compreende 

hierarquicamente: 

I – a Secretaria de Estado da Fazenda como órgão central, composta de 

dois núcleos técnicos representados pelas diretorias de Auditoria Geral e de 

Contabilidade Geral; 

II – as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle 

interno dos órgãos e entidades como órgãos setoriais e seccionais. 

O Decreto nº 1.670, de 08 de agosto de 2013, prevê que a unidade 

administrativa responsável pelo controle interno dos órgãos setoriais e seccionais é 

o gabinete do titular ou dirigente máximo do órgão ou da entidade. 

O mesmo normativo dispõe ainda que os titulares ou dirigentes máximos dos 

órgãos da administração direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder 

Executivo estadual deverão designar, por meio de portaria, servidor público 

responsável pelo controle interno, detentor de cargo efetivo, lotado ou em exercício 
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no órgão ou entidade. Ao responsável pelo controle interno caberá perceber Função 

de Chefia (FC), dentre aquelas fixadas no Decreto nº 679, de 1º de outubro de 2007 

onde exercerá suas funções junto ao gabinete do titular. 

A regra acima não se aplica ao órgão ou à entidade autárquica e fundacional 

que possua ou venha a criar Função Técnica Gerencial (FTG) ou Funções 

Gratificadas (FG) com atribuições de controle interno ou auditoria, vinculados ao 

titular ou dirigente máximo, que responderá como órgão setorial ou seccional do 

Sistema Administrativo de Controle Interno, observado o princípio da segregação de 

funções. 

 

5. ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

 

A unidade de controle interno, no âmbito das setoriais e seccionais do 

sistema, tem como objetivo atuar, de forma tempestiva, principalmente em atividades 

de assessoramento ao gestor, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos 

administrativos. O desempenho da atribuição não tem caráter punitivo e não tem 

foco somente na apuração de irregularidades. Estas unidades devem atuar com foco 

eminentemente preventivo e orientativo. 

Assim, a unidade ao detectar falhas ou inconformidades deve alertar aos 

responsáveis de cada área para promover os ajustes necessários. Os apontamentos 

deverão estar acompanhados das sugestões ou recomendações sobre o 

procedimento adequado e a legislação vigente sobre o assunto. Somente no caso 

de persistirem as inconformidades é que se deve efetuar o registro no RCI, de 

acordo com o Decreto nº 401, de 15 de outubro de 2015. 

A unidade de controle interno não possui, como já explicitado, caráter 

punitivo. Entretanto, quando a administração se furtar à solução das falhas 

apontadas ou quando verificada a prática de ato lesivo ao erário, o responsável pelo 

controle interno deverá observar o disposto no Decreto nº 401/2015, art. 3º, §§ 1º, 2º 

e 3º. 

A atividade de controle interno consiste em supervisionar e orientar os 

diversos setores do órgão ou entidade no que tange a execução dos trabalhos em 
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conformidade com as normas, rotinas e procedimentos, de modo a permitir que a 

entidade alcance seus objetivos com segurança e eficiência. 

No tratamento com autoridades e servidores, o responsável pelo controle 

interno deve se portar de maneira cordial e respeitosa. Durante o exercício de suas 

atribuições deve agir de maneira discreta, não exprimindo críticas em público, ainda 

que os aspectos de controle apresentem condições insatisfatórias.  

 

6. ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO 

 

O responsável pelo controle interno nos órgãos setoriais ou seccionais tem a 

incumbência de coordenar a implementação das ações de controle, aprimorando 

procedimentos e aumentando a responsabilidade gerencial. 

Contudo, como bem salienta o Decreto nº 2.056/2009, a sistematização do 

controle interno não elimina ou prejudica os controles próprios dos sistemas e 

subsistemas criados no âmbito da Administração Pública estadual nem o controle 

administrativo inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis e 

órgãos, compreendendo o controle da observância das normas gerais que regulam o 

exercício das atividades exercidas pelos órgãos próprios de cada sistema e o 

controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos (Art. 22-

A, incisos I e II, redação acrescentada pelo Decreto nº 558, de 15 de janeiro de 

2016). 

Neste sentido, e ainda, com amparo nas competências delegadas por meio 

da LC nº 381/07, a estruturação da unidade de controle interno nos órgãos setoriais 

ou seccionais é de competência dos respectivos gestores, assim como é a praxe 

para as demais áreas (finanças, recursos humanos, licitações e compras, 

almoxarifado, patrimônio dentre outras). 

A estrutura da unidade setorial ou seccional de controle interno deve guardar 

proporcionalidade com o porte de seu órgão ou entidade, de forma a permitir sua 

eficaz atuação. Evidentemente que não se pode controlar tudo, mas apenas 

questões ou situações em que o risco justifique o custo do controle, ou seja, o custo 

do controle não deve ser maior que o risco. Dessa forma, a estrutura da unidade 

pode ser ajustada de acordo com as necessidades que eventualmente surjam. 
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Assim, para que o controle interno possa atuar, faz-se necessário que sejam 

previamente identificadas as ações/áreas que possuem riscos e fragilidades que 

justifiquem o controle. Tal identificação deve ser feita em um planejamento criterioso 

da atuação do controle, que deve ser pontual e eficiente. 

As competências dos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais de 

controle interno encontram-se dispostas no artigo 7º do Decreto nº 2.056/09, 

alteradas recentemente, pelo Decreto nº 558, de 15 de janeiro de 2016, a seguir 

transcrito e comentado: 

Art. 7º Aos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais compete: 

I - programar, organizar, orientar, coordenar, executar e controlar 

atividades relacionadas com o controle interno, no âmbito do órgão ou 

da entidade a que estejam subordinados ou vinculados, zelando pelo 

cumprimento de prazos fixados pelo órgão central do Sistema; 

Comentário: A efetiva implementação e manutenção de controles internos 

é atividade permanente. Requer iniciativa dos gestores e constante 

comunicação, monitoramento e reavaliação dos procedimentos dos 

controles instituídos, de forma a aprimorá-los, na medida em que as 

atividades, sistemas e recursos humanos ou técnicos sejam incrementados. 

Destaque-se que o controle interno não é exercido por um servidor ou setor, 

mas por todos que executam ou respondem pelas diversas atividades. A 

existência de um responsável não exime os dirigentes e servidores da 

responsabilidade pelos controles inerentes as suas atividades. 

I-A – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas 

administrativos afetos à sua área de atuação (Acrescido pelo Decreto 

558/2016, art. 3º); 

Comentário: Cabe aos órgãos setoriais e seccionais do sistema 

administrativo as atividades de execução e operacionalização das 

competências delegadas pelos respectivos órgãos centrais e demais 

atividades afins previstas na legislação (§ 6º do art. 31 da LC 381/2007). 

II - consultar os núcleos técnicos do Sistema objetivando o 

cumprimento de instruções normativas expedidas pelo órgão central 

do Sistema; 
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Comentário: Os órgãos integrantes de um sistema administrativo, qualquer 

que seja a sua subordinação, ficam submetidos à orientação normativa, ao 

controle técnico e à fiscalização específica do órgão central, sob pena da 

aplicação de sanções administrativas (§ 9º do art. 31 da LC 381/2007). 

De outro lado, o responsável pelo controle interno deverá ter conhecimento 

acerca dos questionamentos e consultas levados aos núcleos técnicos dos 

sistemas administrativos do Estado, permitindo assim, disseminar as 

soluções e orientações recebidas, garantindo uma comunicação eficaz e a 

uniformização de procedimentos a serem adotados. 

III – determinar e acompanhar o cumprimento das recomendações 

emanadas pela Diretoria de Auditoria Geral (DIAG) e Diretoria de 

Contabilidade Geral (DCOG), pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelos demais órgãos de 

fiscalização (Alterado pelo Decreto 558/2016, art. 3º); 

Comentário: Cabe aos gestores e titulares dos órgãos e entidades acatar 

as recomendações emanadas dos órgãos de controle interno e externo, 

determinando o seu cumprimento. Da mesma forma, cabe ao responsável 

pelo Controle Interno, na unidade setorial, setorial ou seccional, realizar o 

acompanhamento e o controle das recomendações adotadas internamente, 

com vistas a garantir aos gestores os respectivos cumprimentos, a fim de 

evitar sanções e eventuais prejuízos ao órgão ou à entidade. 

Eventuais descumprimentos ou atrasos deverão ser comunicados pelo 

responsável pelo Controle Interno à autoridade administrativa competente, 

para conhecimento e providências. 

IV – manter o equilíbrio entre receitas e despesas públicas; (Alterado 

pelo Decreto 558/2016, art. 3º). 

Comentário: A responsabilidade na gestão fiscal abordada na LRF 

pressupõe que a ação governamental seja precedida de propostas 

planejadas, transcorra dentro dos limites e das condições institucionais e 

resultem no equilíbrio entre receitas e despesas. 

A LRF modifica a lógica da geração de despesa, pois se deixa de observar 

apenas o aspecto orçamentário e passa-se a exigir a demonstração da 

existência de recursos financeiros suficientes para suportar a despesa 

criada ou aumentada e a exigir do ordenador de despesa mais rigor no 

acompanhamento do aumento da despesa, atribuindo-lhe maior 

responsabilidade. 
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V - supervisionar o controle de bens de terceiros em poder do órgão, 

bem como dos bens do ativo permanente, sua incorporação, 

transferência, cessão e baixa, e a aplicação dos recursos provenientes 

da alienação destes últimos (Revogado pelo Decreto nº 558/2016, art. 7º, 

inciso III); 

VI – analisar os atos e fatos administrativos e os correspondentes 

registros no âmbito do órgão ou entidade (Alterado pelo Decreto 

558/2016, art. 3º); 

Comentário: O documento que contém a análise circunstanciada dos atos 

e fatos administrativos, da execução orçamentária e dos registros contábes 

é o Relatório de Controle Interno - RCI, expedido bimestralmente pelo 

responsável pelo controle interno da unidade. A conformidade dos registros 

de gestão é objeto de análise pelo responsável pelos serviços contábeis e 

que engloba a conformidade contábil, parte integrante deste relatório. 

VII – exercer o controle na aplicação dos recursos (Alterado pelo 

Decreto 558/2016, art. 3º); 

Comentário: Deverá prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou que, 

em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Quem quer 

que utilize dinheiro público, terá de comprovar o seu bom e regular 

emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das 

autoridades administrativas competentes (§ 1º art. 144 da LC 381/2007). 

VIII – assegurar, no âmbito de sua unidade, a exatidão e a fidelidade 

dos dados orçamentários, financeiros, patrimoniais, contábeis e de 

pessoal e a exação no cumprimento de leis e regulamentos órgão ou 

entidade (Alterado pelo Decreto 558/2016, art. 3º); 

Comentário: Todo aquele que, a qualquer título, tenha a seu cargo serviços 

de contabilidade do Estado, é pessoalmente responsável pela exatidão das 

contas e tempestiva apresentação dos balancetes, balanços e demais 

registros contábeis dos atos relativos à administração orçamentária, 

financeira e patrimonial do setor, órgão ou entidade sob o seu encargo (art. 

141, LC 381/2007).  

A unidade de controle interno no órgão ou entidade deve assegurar-se do 

cumprimento das leis e regulamentos por meio do acompanhamento da 

atuação dos responsáveis por cada uma das áreas, consolidando as 
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informações ou inconformidades de que tomar conhecimento, para adoção 

de providências. 

IX – manter o adequado registro efetuado pelo órgão ou pela entidade 

(Alterado pelo Decreto 558/2016, art. 3º); 

Comentário: É de responsabilidade do órgão ou entidade efetuar 

adequadamente o registro das transações e promover o correto 

arquivamento dos documentos.  

A verificação da conformidade de suporte documental dos registros 

efetuados pelo órgão ou entidade é atividade inerente a todo servidor. Um 

dos instrumentos para avaliação dessa atividade é a conformidade dos 

registros de gestão efetuada por servidor designado para esse fim. O 

responsável pelo controle interno deverá verificar se a conformidade de 

suporte documental dos registros está sendo realizada, e, quando for o 

caso, adotar providências para sua regularização. 

X - comunicar à autoridade competente sempre que forem constatados 

erros, omissões ou inobservância a preceitos legais e regulamentares; 

Comentário: Todo agente público deverá comunicar imediatamente à 

autoridade competente e ao controle interno sobre a ocorrência de 

irregularidade ou ilegalidade que dê ensejo à adoção de providências 

administrativas ou instauração de tomada de contas especial, conforme o 

caso. 

XI – encaminhar ao TCE, na forma e nos prazos estabelecidos, a 

documentação exigida pela legislação em vigor (Alterado pelo Decreto 

558/2016, art. 3º); 

Comentário: A remessa de dados e informações ao TCE é de 

responsabilidade dos titulares e dirigentes dos órgãos e entidades devendo 

observar os normativos existentes para cumprimentos das exigências 

formais. 

XII - fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e de 

procedimentos que visem a garantir a efetividade das ações e da 

sistemática de controle interno; 

Comentário: Cumpre aos gestores e titulares dos órgãos e entidades 

fornecer subsídios para aperfeiçoamento de procedimentos e normas com 

vistas a apoiar as atividades efetuadas pelo controle interno.  
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XIII – implantar controles que visem à prevenção de erros e à 

racionalização na utilização de recursos públicos (Alterado pelo Decreto 

558/2016, art. 3º) e; 

Comentário: Cabem aos gestores e titulares dos órgãos e entidades avaliar 

e dar suporte a implantação de controles sugeridos pelas suas unidades 

com vistas à racionalização no uso dos recursos públicos.  

XIV - desenvolver outras atividades no âmbito de sua competência 

(Alterado pelo Decreto 558/2016, art. 3º). 

 

As competências do responsável pelo Controle Interno encontram-se 

dispostas no artigo 4º do Decreto nº 1.670, de 8 de agosto de 2013, alteradas 

recentemente, pelo Decreto nº 558, de 15 de janeiro de 2016, a seguir transcrito e 

comentado: 

 

I – assessorar o gestor máximo nas atribuições previstas aos órgãos 

setoriais, setoriais regionais e seccionais, conforme disposto no art. 7º 

do Decreto nº 2.056, de 2009; 

Comentário: As unidades de controle interno devem atuar como núcleo de 

assessoramento interno da administração, com caráter eminentemente 

preventivo e orientativo compartilhando com o gestor a busca de soluções. 

A atuação com caráter preventivo permite ao controle interno evitar futuros 

transtornos à administração pública. Importante frisar que a atuação 

preventiva não torna o controle interno ilegítimo para atuar a posteriori. 

Podem as recomendações do controle não terem sido seguidas pelo gestor 

ou existirem questões que não foram objeto de análises anteriores pelo 

controle. . 

II – realizar estudos para proposição e aperfeiçoamento de normas 

procedimentais e regulamentos que visem à efetividade das ações de 

controle interno; 

Comentário: O responsável pelo controle interno deverá se articular com o 

órgão central do sistema, de forma a consolidar as atividades de controle 

dos demais setores ou unidades administrativas. 
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Recomenda-se ao responsável pelo controle interno que mantenha cadastro 

de todos os setores e unidades, identificando um responsável pelo controle 

de cada uma das atividades, a fim de facilitar a coordenação e o 

acompanhamento. Ao identificar distorções ou lacunas poderá realizar 

estudos e levar a proposição ao núcleo central para aperfeiçoamento de 

normas procedimentais e regulamentos. 

III – emitir o Relatório de Controle Interno (RCI) na forma da legislação 

em vigor; 

Comentário: O responsável pelo Controle Interno deverá emitir 

bimestralmente o RCI, de acordo com o previsto no Decreto nº 401/2015 e 

IN SEF 0003/2015. 

IV – emitir parecer sobre a regularidade dos atos de admissão de 

pessoal, reforma ou transferência para a reserva; 

Comentário: A exigência pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina do Parecer sobre a regularidade dos Atos de admissão de pessoal 

ou de concessão de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a 

reserva, está fundamentada no artigo 12 da Instrução Normativa nº TC-

11/2011, de 16/11/2011. 

De acordo com referido dispositivo a autoridade administrativa responsável 

por ato de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, 

pensão, reforma ou transferência para a reserva, submeterá os dados e 

informações pertinentes à unidade de controle do respectivo órgão ou 

entidade, ao qual caberá emitir parecer sobre a regularidade dos referidos 

atos.  

Importante: Atualmente cabe ao responsável pelo controle interno emitir 

parecer sobre os atos de admissão. Os atos de concessão de 

aposentadoria e pensões estão sendo emitidos pelo IPREV, enquanto que 

os atos de reforma ou transferência para a reserva são de competência da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

V – monitorar os estágios da receita e da despesa, conforme o 

disposto na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

Comentário: A cada servidor, responsável pelas diversas etapas dos 

processos, cumpre realizar suas atividades na forma estabelecida pelas 

normas, cabendo à unidade de controle interno assegurar-se de que todos 

os servidores envolvidos nos procedimentos de empenho, liquidação e 
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pagamento e no registro das receitas, mantêm controles concomitantes e 

efetivos que garantam o respeito às leis e regulamentos. 

Atentar para que os controles manuais sejam apenas complementares 

àqueles que compõem os sistemas automatizados da Administração 

Pública, de forma a garantir a correta execução dos procedimentos, sem o 

incremento de tarefas que não agreguem efetividade ao controle interno. 

VI – verificar o cumprimento da regularidade do órgão, fundo ou 

entidade de acordo com o que estabelece o Decreto nº 851, de 23 de 

novembro de 2007; 

Comentário: O responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade 

deverá acompanhar, de forma sistemática e permanente, a execução das 

medidas constantes no supracitado Decreto, de modo a assegurar seu 

efetivo cumprimento, bem como a aferição periódica da atualidade do 

Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias – CAUC, e 

ainda comunicar a autoridade competente as inconsistências apresentadas 

e, no caso de omissão na adoção de providências ou observância da 

legislação específica, registrar as ocorrências no RCI.  

VII – acompanhar e monitorar a implementação das ações necessárias 

ao saneamento das inconsistências apresentadas no Portal do Gestor 

Público Estadual, conforme o disposto no art. 6º do Decreto nº 744, de 

21 de dezembro de 2011; 

Comentário: O responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade 

deverá acompanhar e monitorar a implementação das medidas previstas no 

supracitado Decreto, inclusive no que se refere às ações necessárias ao 

saneamento das inconsistências apresentadas no Portal do Gestor Público 

Estadual, repassando informações e orientações ao dirigente da área que 

detém a competência legal ou regimental sobre a matéria e, no caso de 

omissão na adoção de providências ou observância da legislação 

específica, registrar as ocorrências no Relatório de Controle Interno.  

VIII – emitir o parecer do controle interno na prestação de contas de 

recursos concedidos, a título de adiantamentos, subvenções, auxílios 

e contribuições, nos termos da Instrução Normativa nº TC 14, de 13 de 

junho de 2012, do Tribunal de Contas do Estado e, quando previsto no 

procedimento de tomada de contas, na forma da legislação em vigor; 

Comentário: As prestações de contas de recursos antecipados 

(adiantamentos, subvenções, auxílios e contribuições), deverão ser 
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instruídas com parecer, emitido pela Unidade de Controle Interno do órgão 

ou entidade concedente (art. 48 da IN TC 14/2012), contendo manifestação 

acerca de sua concordância ou não com a conclusão da análise feita pelo 

concedente, na forma do disposto no art. 47. Esta manifestação é dada 

após análise técnica. Como passo subsequente haverá o pronunciamento 

do ordenador da despesa, o qual atestará ter tomado conhecimento das 

conclusões e determinará as providências cabíveis. O parecer do controle 

interno nos procedimentos de tomada de contas e na fase de providências 

administrativas está disciplinado no Decreto nº 1.886/2016 e IN TC 13/2012. 

IX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente 

sempre que tomar conhecimento da ausência de prestação de contas 

ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos, bem como quando caracterizada a prática de qualquer ato 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário, 

conforme o disposto no Decreto nº 1.886, de 2 de dezembro de 2013; 

Comentário: De acordo com o Decreto nº 1.886, de 02 de dezembro de 

2013, que dispõe sobre Tomada de Contas Especial, em seu artigo 4º, o 

responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade que dê ensejo à adoção de providências 

administrativas ou à tomada de contas especial, deverá dar ciência imediata 

à autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária.  

X – dar ciência formal à Diretoria de Auditoria Geral no caso de 

descumprimento dos prazos previstos no Decreto nº 1.886, de 2013; 

Comentário: Conforme prevê o Decreto nº 1.886 de 2013, que disciplina o 

procedimento de tomada de contas especial, diante da omissão da 

autoridade administrativa competente em adotar as providências 

administrativas ou a tomada de contas especial, o responsável pelo controle 

interno deverá comunicar o fato à Diretoria de Auditoria Geral - DIAG da 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF (§ 8º do art. 5º e § 6º do art. 9º). 

XI – sugerir a implantação de controles que visem à prevenção de 

erros e à racionalização na utilização de recursos públicos; 

Comentário: A unidade de controle interno está integrada ao órgão ou 

entidade, participando de todas as atividades, cotidianamente. Isto 

oportuniza o conhecimento das rotinas, suas fragilidades, vulnerabilidades e 

inclusive, a pertinência ou não de determinados pontos de controle.  
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Assim, cumpre à unidade de controle interno sugerir a implantação de 

controles, com vistas à racionalização no uso dos recursos públicos.  

Importante destacar que o compartilhamento de soluções com os núcleos 

técnicos do sistema permite que estas soluções sejam disseminadas para 

os demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

Também cumpre às unidades de controle interno fornecerem aos núcleos 

técnicos do sistema de controle interno subsídios para aperfeiçoamento de 

normas e procedimentos com vistas a aperfeiçoar as atividades de controle 

interno.  

XII – supervisionar o controle de bens de terceiros em poder do órgão, 

bem como de bens do ativo permanente, sua incorporação, 

transferência, cessão e baixa, e a aplicação dos recursos provenientes 

da alienação destes últimos; 

Comentário: O responsável pelo Controle Interno da unidade deverá, 

periodicamente, supervisionar o controle dos bens de terceiros em poder do 

órgão ou entidade e dos bens do ativo permanente, realizado pelos 

responsáveis da área de patrimônio, a fim de detectar qualquer 

anormalidade que possa demandar providências administrativas. 

XIII – cientificar a autoridade máxima em caso de irregularidade e 

ilegalidade constatadas, propondo medidas corretivas; 

Comentário: A unidade de controle interno, por meio do responsável pelo 

controle interno, deverá comunicar à autoridade competente sempre que 

forem constatados erros, omissões ou inobservância de preceitos legais e 

regulamentares. 

XIV – registrar no RCI os casos de omissão ou descumprimento de 

medidas previstas nos normativos legais vigentes; e 

Comentário: As falhas, irregularidades ou ilegalidades, passíveis de 

saneamento, deverão ser comunicadas à autoridade competente, por meio 

formal, contendo a indicação de medidas a serem implementadas para 

respectivas regularizações, em um prazo de 30 dias (art. 3º, inciso II, §1º do 

Dec. 401/2015). Após este prazo, a pendência de regularização de tais 

medidas será convertida em restrição e inserida no RCI do bimestre a que 

se refere. 
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As falhas, irregularidades ou ilegalidades, que não forem passíveis de 

saneamento, serão comunicadas à autoridade competente, por meio formal, 

com a indicação de medidas a serem implementadas para que futuras 

ocorrências sejam evitadas, e, de imediato, inseridas no RCI bimestral. 

Em caso de suposto dano ao erário, o responsável pelo controle interno 

deverá dar ciência imediata e formal à autoridade administrativa indicando 

as providências a serem adotadas (§ 1º do art. 4º do Dec. 1886/2013) sob 

pena de responsabilidade solidária. A comunicação deverá ser autuada em 

processo específico (§ 2º do art. 4º do Dec. 1886/2013), ao qual serão 

juntados os documentos que comprovarão a adoção das providências 

administrativas. Em caso de omissão ou não cumprimento dos prazos, o 

fato deverá ser registrado no RCI. 

 

XV – outras atribuições previstas na legislação estadual em vigor 

(Alterado pelo Decreto n. 558/2016, art. 5º). 

Comentário: A unidade de controle interno encaminhará ao Tribunal de 

Contas do Estado – TCE nos prazos estabelecidos, a documentação 

exigida pela legislação. O envio da documentação deverá estar subscrito 

pelo responsável pelo controle interno e pela autoridade administrativa 

competente, atestando o seu conhecimento. 

Como forma de subsidiar o exercício das atribuições das unidades setoriais 

e seccionais de controle interno, este documento demonstra a seguir os anexos I, II, 

III e IV, os quais apresentam itens de verificação sobre pontos de controle 

considerados relevantes. 
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7. ÁREA DE DESPESAS DE CUSTEIO 

 

Telefonia Fixa 

Decreto nº 202/2007 
 

 Verificar se o responsável pelo sistema de telefonia fixa no órgão ou entidade 

está observando as seguintes situações: 

a) linhas telefônicas com endereços estranhos às repartições da unidade;  

b) ligações realizadas em caráter particular; 

c) utilização de serviços vedados pelo Decreto nº 202/07; 

d) ocorrência de multas e juros nas faturas.  

 

 Verificar se a Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade ou 

unidade equivalente está acompanhando mensalmente a evolução dos 

gastos, mediante emissão de relatório gerencial, contendo os valores de 

gastos, total e individualizado, por ramal ou linha, e os encaminhando ao 

dirigente máximo do órgão ou entidade, para verificação e correção de 

eventuais situações, como:  

a) linhas telefônicas sem utilização ou com uso ínfimo;  

b) ligações que se repetem constantemente para o mesmo número, as que 

são de longa duração, de alto custo e que são realizadas fora do horário 

de expediente; 

c) ligações proibidas, as de caráter particular ou que não se comprovem 

como realizadas em serviço ou em decorrência deste, e serviços 

vedados pelo  Decreto nº 202/07; 

d) incidência de ICMS nas faturas. 

Telefonia Móvel 

Decreto nº 203/2007 
 

 Verificar se o responsável pelo acompanhamento das despesas com telefonia 

móvel está observando as seguintes situações: 
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a) ligações realizadas em caráter particular; 

b) utilização de serviços vedados pelo Decreto nº 203/07, alterado pelo 

Decreto nº 2.367/2009; 

c) limite de valor ultrapassado - Decreto 203/2007; 

d) ocorrência de multas e juros nas faturas; 

e) incidência de ICMS nas faturas; 

f) aparelhos ativos sem termo de responsabilidade. 

 

 Verificar se a Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade ou 

unidade equivalente está acompanhando mensalmente a evolução dos 

gastos, mediante a emissão de relatório gerencial, contendo os valores de 

gastos, total e individualizado, por usuário, e os encaminhando ao dirigente 

máximo do órgão ou entidade, para verificação e correção de eventuais 

situações.  

 

Energia Elétrica 

Decreto nº 3.271/2010 
Decreto nº 583/2016 
 

 Verificar se o responsável pelo acompanhamento das despesas com energia 

elétrica está observando as seguintes situações: 

a) unidades consumidoras não pertencentes ao poder público estadual1; 

b) faturas com endereços estranhos a repartição das unidades; 

c) unidades do grupo “A” sem processo específico; 

d) unidades do grupo “A” com contrato vencido; 

e) unidades do grupo “A” com modalidade tarifária convencional; 

f)     cobrança por serviços estranhos, não condizentes com a despesa; 

g) falta de alimentação do sistema SC Regularidade. 
                                                 
1
 Exceção aos convênios celebrados pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania que tenham por objetivo proporcionar 

oportunidade de trabalho aos reeducandos nas unidades penais do Sistema Prisional – nova redação dada pelo Decreto nº 
583/2016. 
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 Verificar se o responsável pelas despesas com energia elétrica está 

elaborando relatórios, por meio de planilhas mensais, contendo os valores de 

gastos, total e individualizado, por unidade consumidora, e os enviando ao 

dirigente máximo do órgão ou entidade e as unidades descentralizadas para 

verificação e correção de eventuais situações, como:  

a) unidades consumidoras pagando pela disponibilização do sistema, mas 

com  consumo inexistente; 

b) evolução significativa do consumo (kW/h) e da demanda (kW), sem 

justificativa; 

c) incidência de ICMS nas faturas; 

d) ocorrência de frequentes ultrapassagens de demanda; 

e) ocorrência de frequentes cobranças por energia/demanda reativa; 

f) ocorrência de multas e juros nas faturas. 

 

Água e Esgoto 

Decreto nº 1.791/2008 
 

 Verificar se o responsável pelo acompanhamento das despesas com água e 

esgoto está observando as seguintes situações: 

a) pagamento de fatura com consumo inexistente; 

b) matrícula não pertencente ao órgão ou entidade; 

c) matrícula desagrupada, sem justificativa; 

d) fatura com endereços estranhos à repartição das unidades; 

e) matrículas com estrutura tarifária não correspondente a do poder 

público; 

f) evolução significativa do consumo com água e esgoto, sem justificativa; 

g)  ocorrência de multas e juros nas faturas. 
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 Verificar se a Gerência de Apoio Operacional ou unidade equivalente está 

acompanhando mensalmente a evolução dos gastos, mediante emissão de 

relatório gerencial contendo os valores de gastos, total e individualizado, por 

unidade consumidora, e os enviando ao dirigente máximo do órgão ou 

entidade e as unidades descentralizadas para verificação e correção de 

eventuais situações.  

 

Correios  

Decreto nº 2.534/2009 
 
 

  Verificar se estão sendo utilizadas modalidades mais econômicas de 

remessa de volumes e correspondências. 

 Verificar se está havendo cobrança de multas, juros e correção de valores 

indevidos. 

 

Terceirizados 

 

 Verificar se o gestor/fiscal do contrato possui Portaria de designação. 

 Verificar se os terceirizados se encontram uniformizados. 

 Verificar se o cartão ponto dos terceirizados está sendo preenchido 

diariamente e de acordo com as horas contratadas. 

  Verificar se a atividade desenvolvida pelo terceirizado está em conformidade 

com a contratada. 

 Verificar se o quantitativo de postos está sendo executado de acordo com o 

contrato ou termo aditivo. 

 Verificar se há substituto volante para o terceirizado afastado, não importando 

o motivo (faltas justificadas ou não, férias, etc.). 

  Verificar se há descontos na nota fiscal por inexecução total ou parcial do 

contrato (ex: faltas sem substituto). 



22 

  Verificar se junto com a nota fiscal estão acostados os documentos exigidos 

no edital ou no contrato. 

 Verificar se o valor do posto, constante na nota fiscal, está em conformidade 

com o do contrato ou termo aditivo. 
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8. ÁREA DE GESTÃO DE PATRIMÔMIO 
 

Almoxarifado 

O responsável pelo controle interno deverá verificar:  
 

  se todo recebimento de material de consumo e permanente no Órgão ou 

Entidade está sendo registrado no almoxarifado;  

  se toda saída de material está sendo efetivada mediante Requisição de 

Material assinada pelo setor requisitante, devendo ser seguido do registro de 

saída no Sistema de Materiais e Estoque – SME; 

  se toda movimentação de material (entrada e saída) está sendo registrada de 

modo a evidenciar saldos atualizados e correspondentes às existências 

físicas; 

  se há realização de inventário anual dos bens de consumo e permanentes 

existentes em almoxarifado; 

  se o acesso ao Almoxarifado é restrito aos servidores do setor e se suas 

instalações oferecem condições de segurança contra roubo, incêndios e 

outras intempéries que possam recair sobre os bens estocados; 

  se os materiais em estoque estão com movimentação de saída; 

  se os materiais constantes na lista básica estão sendo adquiridos por meio 

do Fundo Rotativo de Materiais - FRM, quando obrigatório. 

 

Bens Móveis  

O responsável pelo controle interno deverá verificar:  
 

  se está sendo atribuído um número de registro para cada bem incorporado e 

se todas as movimentações estão sendo registradas no Sistema Patrimonial; 

  se os bens permanentes possuem etiqueta patrimonial. 

  se todo bem móvel está sendo colocado em uso mediante assinatura do 

Termo de Responsabilidade, inclusive nas situações de transferências de um 

setor para outro dentro do órgão ou entidade, ou mesmo quando houver 

mudança do responsável pela área onde o bem móvel estiver localizado; 
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  se há realização de inventário anual dos bens patrimoniais; 

  se os termos de cessão de uso estão atualizados; 

  se está sendo procedida a baixa dos bens patrimoniais inservíveis, mediante 

encaminhamento de pedido à DGPA/SEA. 

 

Bens Móveis Veículos 

Decretos nº 2.037/2014; 1060/2012; 2992/2012; 3660/2011 e 312/2011. 
 
O responsável pelo controle interno deverá verificar:  
 

  se está sendo efetuado, no sistema GVE, o lançamento de aquisição de 

peças, serviços de manutenção e abastecimento de veículos, conforme Dec. 

311/2011 e Dec. 577/20164; 

  se todo veículo está sendo colocado em uso mediante assinatura de Termo 

de Responsabilidade e guarda; 

  se os veículos possuem etiqueta patrimonial; 

  se os veículos registrados no DETRAN estão registrados no Patrimônio do 

órgão ou entidade; 

  se os veículos estão regularizados no DETRAN; 

  se houve comunicação de venda dos veículos no DETRAN; 

  se os veículos recebidos por meio de cessão de uso possuem Termo de 

Cessão de Uso e se estes se encontram atualizados; 

  se os veículos adquiridos por meio de transferência interna possuem 

Portaria de Transferência; 

  se a Doação de determinado veículo foi legitimamente autorizada por meio 

de Decreto específico; 

  se o veículo adquirido por meio de doação possui respectivo Termo; 

                                                 
2
 Decreto nº 992/2012 com dispositivos alterados pelos Decretos nºs 049/2015; 1060/2012 e 1520/2013. Este Decreto não se 

aplica à UDESC (Nova Redação dada pelo Dec. nº 1520/2013). 
3
 Decreto nº 660/2011 alterado pelos seguintes decretos: 727/2011; 988/2012; 1060/2012; Dec. 1298/2012; e Portaria 
834/2011. 

4
 As empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública estadual e os demais poderes 

do Estado poderão, mediante termo de adesão, utilizar o Sistema GVE, submetendo-se às regras do Decreto 311/2011 (Nova 
Redação dada pelo Decreto nº 577/2016). 
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   se o órgão ou entidade está mantendo veículos em situação de 

excedente/inservível, nos termos do art. 8º Dec. 312/2011; 

  se o uso dos veículos de representação está sendo restrito ao titular do 

cargo ou quem o exerça em substituição, e se limitam às atividades inerentes 

ao cargo, sendo vedada a sua utilização para fins particulares (§§ 1º e 2º do 

art. 3º do Dec. 660/2011, alterado pelo Dec. 1298/2012); 

  se os veículos locados estão em utilização; 

  se os veículos locados foram registrados no GVE; 

  se os veículos locados possuem afixados nas portas laterais adesivos com a 

expressão “Veículo Locado – Serviço Público Estadual”; 

  se os contratos de locação contínua de veículos, a celebração de novos 

contratos, bem como suas respectivas prorrogações, estão observando o 

percentual de redução de 10%; 

  se a classificação e os valores máximos da diária para a locação de veículos 

estão de acordo com os padrões especificados no Dec. nº 660/20115, 

alterado pelo Dec. 988/2012 e na Portaria nº 834/2011; 

  se o veículo está com licenciamento e/ou DPVAT regular; 

  se o veículo está com pendência de multa de trânsito e se está sendo 

implementado procedimento de responsabilização e controle sobre os autos 

de infração aplicados aos veículos oficiais (próprios ou locados) -Decreto 

2.037/2014. 

 

Bens Imóveis 

Decreto nº 2.807/20096 
 
O responsável pelo controle interno deverá verificar:  
 

  se há responsável pelo levantamento, registro e controle dos Bens Imóveis;  

  se os Bens Imóveis dos órgãos da Administração Pública Direta, inclusive 

Fundos, estão escriturados e registrados nos Cartórios de Registros de 

                                                 
5
 Não se aplicam aos veículos de representação das autoridades (governador e vice) e à Secretaria de Estado da Casa Civil 

6
 Decreto nº 2.807/2009 com dispositivo alterado pelo Decreto nº 2.184/2014. 
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Imóveis em nome do Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 

sob o nº 82.951.229/0001-76; 

  se os Bens Imóveis das Autarquias e Fundações estão escriturados e 

registrados em nome da respectiva entidade, devendo figurar em CNPJ 

próprio. Além da titularidade, o registro e o controle desses Bens Imóveis 

serão realizados diretamente pelas Autarquias e Fundações. 

  se há arquivamento de todos os documentos e registros referentes aos Bens 

Imóveis do órgão ou entidade, em processos específicos autuados no 

Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe, ou em outro que venha a 

substituí-lo; 

  se todos os Bens Imóveis do órgão ou entidade estão cadastrados no 

Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP; 

  se todos os Bens Imóveis estão registrados na contabilidade de forma 

sintetizada, com base nos relatórios emitidos pelo SIGEP. Os bens imóveis de 

titularidade do Estado de Santa Catarina devem estar registrados 

contabilmente na unidade orçamentária Fundo Patrimonial, vinculado à 

Secretaria de Estado da Administração – SEA. 
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9. ÁREA DE TRANSFERÊNCIAS 

 

Instrumentos Financeiros 

(Convênio, Contrato de apoio financeiro, Termo de outorga e outros) 

 

 Em relação à prestação de contas dos convênios firmados pela unidade, o 

responsável pelo controle interno deve: 

a) verificar se a prestação de contas foi apresentada dentro do prazo legal; 

b) verificar se o Balancete de Prestação de Contas está assinado pelo 

responsável e o extrato bancário compreende a movimentação completa 

do período; 

c) conferir se o saldo não aplicado no objeto do convênio foi integralmente 

devolvido ao concedente; 

d) conferir se foram apresentadas cópias do edital, das propostas de preço, 

dos termos de adjudicação e de homologação, além do contrato 

relacionado ao objeto do convênio (apenas no caso de entidades 

públicas); 

e) verificar se foram apresentados comprovantes de todas as despesas 

realizadas, se estão “certificados” pelo responsável e se atendem aos 

requisitos de validade e preenchimento para fins de comprovação da 

despesa pública; 

f) conferir se foram apresentadas fotocópias dos comprovantes das 

transações bancárias efetuadas; 

g) certificar-se de que todas as despesas foram realizadas dentro do prazo 

de vigência do convênio; 

h) certificar-se de que foram apresentados documentos que comprovam o 

provimento da contrapartida, em conformidade com o previsto no Plano 

de Trabalho; 

i) verificar se foi apresentada uma cópia do “termo de recebimento” 

provisório ou definitivo do objeto do convênio, em caso de obra; 
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j) conferir se os recursos foram utilizados exclusivamente no objeto do 

convênio, conforme previsto no Plano de Trabalho e os materiais e 

serviços adquiridos guardam relação com a natureza do objeto 

conveniado, bem como se os preços dos materiais e serviços adquiridos 

são compatíveis com os preços praticados pelo mercado; 

k) verificar se as quantidades de materiais e serviços são compatíveis com 

a envergadura do objeto; 

l) conferir se o engenheiro da unidade concedente emitiu laudo de vistoria, 

no caso de obra, atestando a regularidade da execução ou a conclusão 

do objeto; 

m) verificar se na concessão do referido instrumento houve a deliberação 

expressa do Conselho de Desenvolvimento Regional para contratos de 

apoio financeiro; 

 Emitir parecer/manifestação acerca da regularidade de atos a fim de compor o 

processo de prestação de contas de recursos antecipados a qualquer título. 

 

Legislação aplicável: Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 

101/00, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto nº 307/03, Decreto 2.056/2009, 

Decreto nº. 127/2011, Decreto nº 1.309/2012 e demais legislações correlatas. 

Resoluções do Tribunal de Contas do Estado nº TC-16/94 e 11/2004. 

Instrução Normativa do Tribunal de contas do Estado de Santa Catarina nº 

TC-014/2012.  

 

Adiantamentos 

 

 Em relação à prestação de contas dos adiantamentos realizados na unidade, 

o responsável pelo controle interno deve: 

a) conferir se a prestação de contas foi apresentada no prazo regulamentar 

(60 dias); 
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b) verificar se o Balancete de Prestação de Contas está assinado pelo 

responsável e o extrato bancário compreende a movimentação completa 

do período; 

c) certificar-se de que tenham sido apresentados os comprovantes (originais) 

de todas as despesas realizadas; 

d) conferir se todos os comprovantes de despesa foram “certificados” pelo 

servidor ou empregado que recebeu o material ou serviço; 

e) conferir se o saldo não aplicado foi integralmente recolhido à conta 

bancária de origem dos recursos; 

f) verificar se foram apresentadas fotocópias dos cheques emitidos e/ou dos 

comprovantes das transações bancárias efetuadas; 

g) verificar se todas as despesas foram realizadas dentro do prazo (60 dias) 

de aplicação dos recursos; 

h)  conferir se os documentos apresentados atendem aos requisitos de 

validade e preenchimento para fins de comprovação da despesa pública; 

i) certificar-se de que os preços dos materiais e serviços adquiridos são 

compatíveis com os preços praticados pelo mercado e as quantidades de 

material ou serviços adquiridos guardam relação de razoabilidade diante 

das demandas da unidade; 

j) verificar se houve autorização para a concessão do referido repasse pela 

autoridade competente da entidade ou órgão; 

k)  emitir parecer/manifestação acerca da regularidade de atos a fim de 

compor o processo de prestação de contas de recursos antecipados a 

qualquer título. 

 

Legislação aplicável: Lei Federal nº 4.320/64, Decreto nº 037/99, Portaria SEF 

nº 097/99, Instruções Normativas do Tribunal de contas do Estado de Santa 

Catarina nº TC-014/2012 e 20/2015.  
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Diárias 

 

 Em relação às diárias, o responsável pelo controle interno deve verificar: 

a)  se houve autorização do deslocamento do servidor pelo ordenador de 

despesa (Vice-Governador, Secretário de Estado e demais autoridades 

previstas no art. 11 do Decreto n.º 1.127/2008), ou autoridade por eles 

delegada; 

b)  se houve autorização expressa pelo Governador do Estado (ou 

autoridade por ele delegada) em ato no Diário Oficial do Estado para 

autorização de viagem ao exterior; 

c)  se os documentos apresentados confirmam a efetiva realização do 

deslocamento do servidor; 

d) se os valores de diárias guardam correlação com o cargo ocupado pelo 

servidor e se os quantitativos estão calculados de forma correta 

 Emitir parecer/manifestação acerca da regularidade de atos a fim de compor o 

processo de prestação de contas de recursos antecipados a qualquer título. 

 

Legislação aplicável: Lei Federal nº 4.320/64, Decreto nº 037/99, Decreto nº 

1.127/2008, Portaria SEF nº 097/99 e Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado nº TC-014/2012.  
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10. ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Nomeação e Posse 

 

 Verificar se toda a documentação exigida pelo Decreto no 3.189, de 20 de abril 

de 2010 para a posse foi entregue e se está de acordo com a legislação; 

Ressalta-se que o mesmo vale para a contratação de ACT’s - Admissão em 

Caráter Temporário. 

 Emitir o Parecer nas admissões de pessoal como prevê a Instrução Normativa 

TC 011/2011 e art. 37 da Resolução TC 06/2001. 

 

Pastas funcionais 

 

 Verificar se as pastas funcionais estão devidamente organizadas em ordem 

alfabética e se as mesmas estão separadas por servidores ativos e inativos; 

 Verificar se os processos administrativos dos servidores estão arquivados junto 

às pastas e se, os períodos mínimos de arquivamento e a destinação dos 

documentos estão sendo respeitados. 

 

Registro de frequência 

 

 O responsável pelo Controle Interno deve conferir se a carga horária está sendo 

cumprida, verificando o registro diário de entrada e saída, bem como, as 

devidas assinaturas. 

 Verificar a ocorrência de horas extras e se, as mesmas estão devidamente 

autorizadas. 

 

Folha de pagamento - Conferência da prévia 

 

 Verificar se as datas de processamento do teste da prévia e da definitiva, bem 

como as referidas rotinas de cada fase foram cumpridas. 
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 Verificar se os órgãos que encaminham arquivos para inclusão e 

processamento de benefícios na folha de pagamento, fizeram-no com 

antecedência de dois dias úteis antes do processamento do teste. 

 

Férias: Escala e Controle de usufruto 

 

 Verificar se a Unidade consta no rol de excluídos da proporcionalidade de 

concessão de férias aos servidores nos meses de janeiro e fevereiro. Do 

contrário, no mês de janeiro haverá a obrigatoriedade da aplicação da 

proporcionalidade máxima de 1/12 (um doze avos) sobre o número de 

servidores ativos e em situação de convocação ou de disposição com ônus para 

o destino, lotados na Unidade, excetuando-se os servidores integrantes do 

Grupo Segurança Pública -  Polícia  Civil  que,  em decorrência da Operação 

Veraneio a proporção é de 1/9 (um nono) por mês. Já no mês de fevereiro a 

proporção será de 6/12 (seis doze avos), exceto os servidores integrantes do 

Grupo Segurança Pública - Polícia Civil que, em decorrência da Operação 

Veraneio a proporção é de 1/9 (um nono) por mês. 

  Verificar se o usufruto das férias está de acordo com o registrado no sistema e 

se os procedimentos estão sendo cumpridos, tais como assinaturas dos 

envolvidos. 

  Verificar se no mês de usufruto de férias não ocorreu indevidamente o 

pagamento de gratificação para participar em comissão de licitação. 

 

Hora Extra: Autorização, Necessidade e Registro 

 

  Verificar se há efetiva necessidade do serviço extraordinário, com indicação 

nominal dos servidores que o prestarão, acompanhada da repercussão 

financeira e principalmente, se há autorização do Grupo Gestor de Governo. 

  Verificar se os servidores autorizados a prestar serviços extraordinários 

realmente estão cumprindo a referida jornada. 

  Verificar se o limite máximo de horas está sendo respeitado. 
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Acidente de Trabalho 

Caracterização e Restituição de despesas médico-hospitalares 
 

 Verificar a existência nos autos do processo do parecer conclusivo emitido pela 

Gerência de Perícia Médica acerca da caracterização, ou não, do acidente em 

serviço ou doença profissional. 

 Verificar se todas as demais rotinas estão sendo devidamente cumpridas de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

Admissão em Caráter Temporário (ACT) 

Necessidade de autorização do Grupo Gestor de Governo (GGG), Processo 
Seletivo, Contratação e Dispensa 
 

 verificar se há a real necessidade de excepcional interesse público e se a 

mesma não pode ser suprida com os recursos humanos disponíveis no órgão. 

  Verificar se foi encaminhada a exposição de motivos ao Secretário da 

Administração, a qual deverá ser submetido à apreciação do Grupo Gestor de 

Governo. 

  Aprovadas as contratações, verificar se o procedimento para elaborar o 

processo seletivo simplificado foi devidamente respeitado, ou seja, se está em 

conformidade com as normas constantes no respectivo edital (exemplo: 

homologação das inscrições dos candidatos que  apresentem  a  qualificação 

necessária,  realização  e  correção  de provas e/ou análise de títulos, 

publicação da classificação dos candidatos aprovados em  ordem  decrescente  

de  pontuação,  contratação  dos  aprovados, início do exercício). 

 Verificar se os prazos dos contratos estão sendo respeitados. 

 Verificar se o contratado apresentou todos os documentos exigidos para a 

contratação. 

 Verificar se os servidores temporários estão desempenhando as funções para 

as quais foram contratados. 

 Verificar a acumulação de cargos no ato da contratação. 
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Capacitação: Plano Anual e Autorização GGG 

 

 Verificar se foi efetuado o levantamento das Necessidades de Capacitação e o 

Plano Anual de Capacitação. 

 Verificar se o Plano de Capacitação foi enviado à Gerência de Capacitação 

(GECAP) da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da 

Administração, para aprovação e validação. 

 Após a devida aprovação, acompanhar se os eventos previstos no Plano de 

Capacitação estão sendo obedecidos. 

 

Comissão de Licitação 

Constituição das Comissões e Gratificação pela Participação em Comissão de 
Licitação 
 

 Verificar se há Portaria de designação dos membros das Comissões 

Permanentes e Especiais de Licitações. 

 Verificar se pelo menos 2 (dois) dos membros titulares, de um total de 3 (três), 

para o caso da Comissão Permanente de Licitação, são servidores detentores 

de cargo de provimento efetivo pertencente ao Quadro de Pessoal do Poder 

Executivo. 

 Verificar se os valores da gratificação estão sendo pagos exclusivamente aos 

membros titulares das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação. 

 

Funções Comissionadas: Gratificação de Função 

 

 Verificar se o código utilizado para pagamento de Funções de Chefia - FC 

(inciso IV do art. 160 da LC nº 381/07), Funções Gratificadas das SDRs na área 

educacional e da FCEE (Anexos XII e XIII da LC nº 381/07), Funções de 

Confiança da UDESC (LC nº 345/06) e Funções Gratificadas de Responsável 

pelo expediente de Delegacia Municipal (Anexo XII da LC nº 453/09) é o código 

correto e se não há recebimento indevido. 
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 Verificar se os quantitativos de Funções de Chefia ou de Função Gratificada da 

Área Educacional preenchidas possuem amparo legal. 

 Verificar se os valores pagos a título de Funções de Chefia ou de Função 

Gratificada da Área Educacional possuem amparo legal. 

 

Afastamentos 

 

Licença para Tratamento de Saúde 

 

 Verificar se foram obedecidas as instruções contidas no Manual de 

Procedimentos Administrativos e Computacionais de Licença para Tratamento 

de Saúde do Portal do Servidor; no qual consta toda a fundamentação legal. 

 

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 

 Verificar se houve a comprovação de que o doente é parente até segundo grau 

(pais, irmãos, avós, filhos e netos), ou pessoa que viva sob dependência do 

servidor afastado. 

 Verificar se houve a comprovação da doença mediante inspeção médica e 

pesquisa social. 

 Verificar se os demais procedimentos para inclusão no sistema foram efetuados 

corretamente, inclusive quanto à questão da remuneração e os prazos da 

licença. 

 

Licença para Repouso à Gestante 

 

 Verificar as várias situações para essa licença, as quais estão descritas no 

Manual de Procedimentos Administrativos e Computacionais de Licença para 

Repouso à Gestante do Portal do servidor. 
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 Verificar também, se foi entregue e se constam na pasta do servidor os 

documentos legais exigidos para o usufruto da licença, tais como: atestado 

médico, certidão de nascimento ou documento que comprove o nascimento. 

 

Salário-Maternidade 

 

 Verificar se todas as etapas descritas no Manual de Procedimentos de Salário 

Maternidade foram cumpridas. 

 

Licença Paternidade 

 

 Verificar se foi entregue e se consta na pasta do servidor os documentos legais 

exigidos para o usufruto da licença, tais como: certidão de nascimento ou 

documento que comprove o nascimento. 

 

Licença para Tratar de Assuntos Particulares 

 

 Verificar se houve a entrega de todos os documentos solicitados nos autos do 

processo e se a justificativa possui coerência. 

 Verificar se a situação funcional do servidor no SIRH permite que usufrua tal 

benefício. 

 Verificar se o período solicitado para afastamento está de acordo com a 

legislação descrita no Manual de Procedimentos Administrativos e 

Computacionais de Licença para Tratar de Assuntos Particulares. 

 Verificar se a autoridade competente do órgão ou entidade deferiu o pedido de 

licença. Em caso positivo, verificar se os autos do processo foram 

encaminhados à Gerência de Ingresso e Movimentação de Pessoal. 

 Verificar se há acompanhamento quanto ao retorno do servidor na data correta. 

 



37 

Licença-Prêmio 

 

 Verificar se há controle no sistema do período aquisitivo para usufruto da 

licença. 

 Verificar se há acompanhamento para que o servidor não acumule licenças 

além do determinado pela legislação. 

 Verificar se todos os procedimentos administrativos contidos no Manual de 

Licença Prêmio do Portal do Servidor estão sendo obedecidos. 

 

Licença Núpcias 

 

 Verificar se o servidor anexou ao formulário MCP-178, cópia da Certidão de 

Casamento Civil. 

 Verificar se foi efetuada a alteração do estado civil do servidor no SIRH. 

 Verificar se houve alteração do nome do servidor no Sistema de Recursos 

Humanos. 

 

Licença Luto 

 

 Verificar se o servidor anexou ao formulário MCP-178, cópia da Certidão de 

Óbito. 

 Verificar se os demais procedimentos junto ao Sistema de RH foram efetuados. 

 

Remoção 

 

A pedido, a critério da Administração 

 

 Verificar se realmente o servidor se enquadra nas condições para que possa 

ser removido. 

 



38 

A pedido, por motivo de saúde 

 

 Verificar se há avaliação favorável à remoção pela Diretoria de  Saúde  do 

Servidor/SEA. 

 Verificar se há publicação dos atos legais necessários. 

 

Por permuta 

 

 Verificar se os interessados protocolam requerimento conjunto no órgão destino 

de um deles. 

 Verificar se o pedido foi analisado pelos titulares dos dois órgãos em que estão 

lotados os interessados, com juntada nos autos de exposição de motivos sobre 

a conveniência da permuta. 

 Verificar se foi favorável, e se o processo foi devidamente encaminhado para 

publicação. 

 

Por necessidade de pessoal 

 

 Verificar se realmente há necessidade de pessoal no Órgão de destino e se o 

servidor possui o perfil solicitado para a vaga. 

 

Aposentadoria 

Implementação do interstício aposentatório, Documentos Necessários e Processo de 
concessão 
 

Como esse processo possui várias etapas, não vamos aqui relatá-las, somente 

lembrar que é muito importante o acompanhamento, principalmente no caso da 

aposentadoria compulsória. Recomendamos, então, a leitura detalhada do Manual 

de Aposentadoria – Procedimentos - Livro IV, no Portal do servidor. 
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Concessão de Pensão 

 

 Verificar se o solicitante tem direito e preenche os requisitos para recebimento 

da pensão. 

 

Concessão de Reforma ou Transferência para a Reserva 

 

 Verificar se a solicitação se enquadra nas condições permitidas pela legislação. 

 

Restituições ao Erário 

 

 Verificar se todos os procedimentos contidos na IN nº 

1/2006/SEA/SEF/PGE/IPESC foram seguidos, principalmente quanto ao 

exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

 

Pagamentos Retroativos  

 

 Verificar se há realmente o direito aos pagamentos retroativos e se foi 

devidamente incluído no Sistema SIRH/SIGRH. 

Importante: ao elaborar o cálculo dos valores devidos ao servidor, é necessário 

levar em consideração o teto remuneratório, de forma que a remuneração bruta 

(excluídas as parcelas de caráter indenizatório) do servidor não poderá ultrapassar 

o subsídio mensal do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, (EC 

68/2013). Como o teto remuneratório a ser observado é aquele do mês no qual o 

crédito foi originado, deverá o Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas, ao 

elaborar a planilha com o cálculo do valor a ser pago, constatar mês a mês, se na 

competência em que deveria ter sido pago o valor  ao  servidor  havia  limite  até  o  

teto  remuneratório para  o recebimento integral da verba. 
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Exonerações / Dispensas 

 

 Verificar se foi arquivada a cópia do ato de exoneração na pasta funcional do 

servidor. 

 Verificar se a declaração de bens (formulário MCP - 038) foi arquivada na pasta 

funcional do servidor. 

 Verificar se o servidor devolveu a carteira funcional, crachá, telefone celular, 

notebook, arma de fogo e etc. 

 Verificar se foi realizado o afastamento do servidor no SIGRH, com a 

adequação da folha de pagamento. 

 Verificar se foram desabilitadas as senhas de acesso aos Sistemas 

Informatizados e ao PAE. 
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11. ÁREA DE  LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 Verificar se as aquisições de materiais e as contratações de serviços estão 

sendo programadas, a fim de possibilitar a realização de licitação, evitando a 

ocorrência de fracionamento de despesa e dispensa emergencial. A gerência 

de licitações deverá possuir uma programação anual do que vai ser licitado. 

 Verificar se as licitações estão sendo formalizadas por meio de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado e se consta do 

processo a indicação dos recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso de acordo 

com o respectivo cronograma. 

 Observar as instruções no Decreto nº 2.617/09 no que tange à apreciação e 

aprovação do órgão central – DGMS/SEA quanto aos materiais específicos, as 

aquisições de materiais permanentes que excedam o valor de R$ 650.000,00, 

os bens de informática e a contratação de serviços. 

 Verificar a possibilidade de adquirir os materiais por intermédio do Fundo de 

Materiais – DGMS. 

 Observar a obrigatoriedade de utilizar o sistema LIC para a realização das 

licitações. 

 Observar que as compras e a contratação de serviços, sempre que possível, 

deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. 

 Observar rigorosamente o cumprimento dos incisos do art. 40 da Lei 8.666/93, 

quando da confecção do edital. 

 Verificar se a duração dos contratos (excetuando-se aqueles cujos produtos 

estão previstos no PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de 

equipamentos e utilização de programas de informática) fica adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários. 

 Verificar se há designação formal de fiscal para o acompanhamento dos 

contratos e se o mesmo está certificando corretamente a sua execução. 

 Verificar a confiabilidade / segurança no processamento das certificações das 

despesas contratuais. Quando por ocasião da liquidação da despesa, for 
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verificada qualquer irregularidade para a aprovação do serviço ou o 

recebimento do material, o responsável pela verificação restituirá o título de 

crédito ao credor, fazendo constar, no verso, as discrepâncias ocorridas. Tão 

logo o credor as atenda e retorne o título de crédito, deverá ser iniciada nova 

fase da liquidação da despesa e futuro pagamento, evitando atrasos. Tal 

procedimento, no que se refere ao Controle Interno, além de demonstrar que a 

unidade, tempestivamente, realiza a liquidação da despesa, descaracterizará 

possíveis atrasos no pagamento. 

 Verificar se as minutas dos editais de licitação estão sendo examinadas e 

aprovadas, previamente, pela assessoria jurídica competente, bem como 

observar os pareceres técnicos e jurídicos emitidos sobre a licitação. 

 Verificar se as dispensas em razão do valor estão sendo controladas, de modo 

a não ultrapassar no exercício os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da 

Lei nº 8.666/93 (R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 

8.000,00 para compras e outros serviços). 

 Verificar se as dispensas e inexigibilidades estão sendo devidamente 

justificadas e instruídas conforme determina o parágrafo único do art. 26 da Lei 

nº 8.666/93. 

 Verificar se o setor responsável pelas compras está realizando, de modo 

satisfatório, a pesquisa de preços dos itens que serão adquiridos. O registro da 

pesquisa de preços deverá conter a assinatura do responsável por esse 

procedimento. 

 Verificar se foi realizada a publicação resumida do instrumento de contrato ou 

de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para 

sua eficácia, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

 Quanto às licitações para execução de obras e serviços de engenharia, verificar 

especialmente o cumprimento das normas constantes nos artigos 7 a 12 da Lei 

nº 8.666/93. 

 Verificar se foram aplicadas as sanções administrativas cabíveis no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato. 

 


