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PARTE 2.
APOIO AOS ÓRGÃOS 
DE CONTROLE

Esta parte do Manual apresenta as atividades de apoio 

aos órgãos de controle que devem ser executadas pelas uni-

dades setoriais e seccionais de controle interno do governo 

do Estado de Santa Catarina. Nesse sentido, serão elenca-

das as principais ações que as UCIs desenvolvem em apoio 

à Controladoria-Geral do Estado (CGE), como Órgão Central 

do Sistema de Controle Interno (SCI); às auditorias internas 

de seus órgãos, exclusivamente para o caso de empresas que 

possuam estas unidades e atividades; e ao Tribunal de Con-

tas do Estado (TCE), como órgão de controle externo. 

O apoio ao TCE está previsto na Constituição Estadual, art. 62, inciso IV, que replica dis-

positivo da Constituição Federal, os quais definem que os Poderes Legislativo, Executivo e Ju-

diciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de, entre 

outros dispositivos, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Importante registrar, quanto ao exercício destas atividades de apoio aos órgãos de con-

trole, que não se encontram entre o rol de ações possíveis e/ou obrigatórias às UCIs aquelas 

cujo exercício é vedado, conforme disposto no art. 5º do Decreto Estadual nº 1.670/2013, como 

segue:

DAS VEDAÇÕES:

Art. 5º É vedado aos titulares ou dirigentes máximos dos órgãos e das entidades atribu-

írem ao responsável e aos servidores que atuam no controle interno:

I – quaisquer atos de gestão que possam comprometer a sua isenção quando da avalia-

ção dos procedimentos administrativos adotados pelos órgãos e entidades;

II – a participação em comissões, inclusive de tomada de contas especiais, licitações e 

inventários; e

III – a prestação de consultoria jurídica, inclusive para elaboração de respostas às dili-

gências dos órgãos de controle externo e interno a respeito dos atos de gestão.
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A participação em comissões não exclui os grupos de trabalho, de estudos ou mesmo 

constituídos sob a forma de comissão que se relacionem intrinsicamente com a essência da 

atividade de controle interno, como questões relativas a integridade, governança e gestão de 

riscos, DESDE QUE A UCI POSSA MANTER-SE ISENTA EM RELAÇÃO A ATOS DE GESTÃO.   

Ainda, deve-se ter em conta a função de apoio da Unidade de Controle Interno, como comen-

tado na Parte 1 deste Manual. 

Outrossim, registra-se que os demais órgãos de controle externo, como o Ministério Pú-

blico, também podem solicitar informações e apoio aos órgãos de controle interno.

Nesse contexto, estruturam-se os próximos dois capítulos, com especial foco na função 

da 2ª linha (vide Parte 1 do Manual, capítulo 01 - O MODELO DAS TRÊS LINHAS E O PAPEL DAS 

UNIDADES SETORIAIS).
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Capítulo 4:
APOIO AO ÓRGÃO CENTRAL DO SIS-
TEMA DE CONTROLE INTERNO (CGE)

No âmbito do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Inter-

no (SCI), em atenção ao que dispõe a Constituição do Estado em seus artigos 58 e 62, foi insti-

tuído pela Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005, e atualmente tem suas regras 

estabelecidas na Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019. 

De acordo com os arts. 25 e 126 da LC nº 741/2019, a Controladoria-Geral do Estado é o 

órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno e Ouvidoria, estando subordi-

nada ao Governador do Estado, com sua organização, estruturação, funcionamento e compe-

tências disciplinados em lei específica, além das elencadas no art. 25, de coordenar o Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Estadual (inciso VIII).

O art. 127 da mesma lei estabelece a relação entre os órgãos centrais, setoriais e seccio-

nais. Assim,

O apoio dos setoriais ao órgão central do sistema de controle interno consiste no 

atendimento a normas emanadas por este, bem como de recomendações* e solicitações, 

seja de documentos, informações ou ações por parte das unidades de controle interno. 

1  Decreto nº 2.056/2009, art. 7º, III
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cabem aos órgãos centrais a normatização, a supervisão, a regulação, o controle e a 

fiscalização das atividades sob sua coordenação.

Aos setoriais e seccionais, cabem a execução e operacionalização das competências 

delegadas pelos órgãos centrais, além de serem vinculados tecnicamente ao órgão 

central do sistema.



SISTEMA
MONITORA4.1. 

O responsável pela UCI deverá realizar levantamentos e registros sobre as recomenda-

ções emanadas do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e seu atendimento, ou não, 

pelos órgãos e entidades.

Para auxiliar as UCIs no conhecimento e monitoramento das recomendações emitidas 

pela Auditoria-Geral do Estado (AGE), em 2022 será disponibilizado às Unidades Setoriais e 

Seccionais o acesso ao SISTEMA MONITORA*, criado pela CGE na plataforma Camunda BPM.

O sistema Monitora é de uso obrigatório e objetiva verificar se as medidas implemen-

tadas pela unidade auditada são suficientes e se estão de acordo com as recomendações 

de auditoria ou com o plano de ação acordado; possibilita também o controle de prazos e o 

registro dos benefícios resultantes.

Segundo a IN CGE nº 01/2022, serão gerados automaticamente pelo sistema MONITORA 

e-mails aos interessados (gestor do órgão, responsável pelo controle interno do órgão, geren-

te de auditoria e ao coordenador de equipe), informando o número do processo, o número do 

documento e o prazo para implementação das recomendações a serem atendidas.

2  Controladoria-Geral do Estado. Instrução Normativa CGE nº 01/2022, publicada no DOE nº 21.712, de 
16 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre o processo de monitoramento das recomendações de auditoria emitidas 
pela Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina e torna obrigatório o uso do Sistema de Monitoramento 
de Recomendações - MONITORA, no âmbito da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Disponível em: https://
cge.sc.gov.br/download/in-cge-001-2022-monitora/.

Importante registrar que a responsabilidade pela implementação das recomendações 

emitidas pela CGE compete aos gestores das unidades auditadas, cabendo às UCIs o 

monitoramento e a comunicação.

DETALHAMENTO 
DE ATIVIDADES4.2. 

Procedimento: levantamento das ações a serem implementadas pelo órgão ou entida-

de, com comunicação à autoridade máxima do órgão, fundo ou entidade sobre a situação das 

recomendações emanadas do Órgão Central do SCI:

• Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações emanadas da CGE;

• Informar o cumprimento das recomendações resultantes das auditorias realizadas 

pela CGE/AGE. 
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Sugere-se o registro das seguintes informações, em documento próprio (anexo I), regis-

trado em processo no SGP-e, referentes às recomendações da CGE recebidas pela UG: 

Recomendações não atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (não atendida) 

    Registrar a justificativa para o não cumprimento. 

Recomendações atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (em andamento; atendida; parcialmente atendida). 

    Registrar as providências adotadas. 

    Registrar o setor responsável pela implementação. 

    Registrar os resultados obtidos

Sugere-se que o referido registro seja anexado em processo no SGP-e, o qual poderá 

ser utilizado ao final do exercício quando da elaboração do Relatório de Controle Interno     

(CAP. 05)

APOIO À AUDITORIA INTERNA 
(Este item é exclusivo para empresas que possuam auditoria interna)4.3. 

O responsável pela UCI deverá realizar levantamento sobre possíveis recomendações 

emanadas das unidades de auditoria interna. De igual forma ao item referente ao apoio à CGE, 

o objetivo da UCI é monitorar o cumprimento das recomendações emitidas pelas auditorias 

realizadas pelo órgão.

À UCI recomenda-se, portanto, também com relação às auditorias internas, o levanta-

mento desses processos, a verificação das recomendações atendidas e pendentes de aten-

dimento, o monitoramento da implementação das recomendações emanadas das referidas 

auditorias, devendo-se informar sobre o cumprimento das recomendações, conforme segue:

Recomendações não atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (não atendida) 

    Registrar a justificativa para o não cumprimento. 
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Recomendações atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (em andamento; atendida; parcialmente atendida). 

    Registrar as providências adotadas.

Para o acompanhamento e registro por parte da UCI sobre as auditorias internas, pode 

ser utilizada a planilha constante no anexo I, ressalvadas as obrigações de reporte e controle 

próprios das empresas estatais. 
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ANEXO I: Planilha de Acompanhamento das Recomendações Recebidas

Processo SGP-e Objeto:

Origem: CGE/....... Data recebimento:

Recomendação 
(descrição):

Situação: (     ) Totalmente atendida (     ) Parcialmente atendi-
da / em andamento

(    ) Não atendida

Providências adotadas: Justificativa para o não cumprimento:

Setor responsável pela implementação:

Resultados obtidos:
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CAPÍTULO 5:
APOIO AO ÓRGÃO DE CON-
TROLE EXTERNO (TCE/SC)

O Tribunal de Contas do Estado, instituído nos termos do artigo 59 e seguintes da Cons-

tituição Federal, com suas competências e organização estabelecidas na Lei Complementar nº 

202, de 15 de dezembro de 2000, configura-se como órgão de controle externo referenciado 

neste capítulo. 

As ações da Unidade de Controle Interno, em apoio ao órgão de Controle Externo, con-

substanciam-se, primordialmente, no acompanhamento ou providências de recomendações 

e solicitações emitidas pelo TCE e na execução de obrigações definidas em Instruções Norma-

tivas, cabendo destacar: 

• IN TC-11/2011, sobre a emissão de pareceres em atos de admissão de pessoal e de con-

cessão de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva e pensão e envio ao 

Tribunal de Contas;

•  IN TC-13/2012, sobre a instauração e a organização de procedimento de tomada de 

contas especial e encaminhamento ao Tribunal de Contas;

•  IN TC-14/2012, sobre a organização da prestação de contas de recursos concedidos e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento;

•  IN TC-20/2015, sobre a Prestação de Contas de Gestão; 

•  IN TC-28/2020, que institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de 

Gestão (e-SFINGE on-line), e dispõe sobre a remessa de dados e informações ao TCE.

Tais ações objetivam acompanhar a implementação de recomendações de auditorias 

realizadas pelo controle externo, bem como o repasse de informações individualizadas sobre 

ações no âmbito das unidades gestoras sob seu controle,  que tenham recomendado ou deter-

minado a abertura de tomada de contas especial e respectivos resultados. 
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Decreto nº 2.056/2009:

Art. 7º: Aos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais compete: [...] III – determi-

nar e acompanhar o cumprimento das recomendações emanadas [...] pelo Tribunal de 

Contas do Estado – TCE, pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pelos demais órgãos 

de fiscalização

Relembrando que, conforme Decreto 1.670/2013:

Art. 5º: É VEDADO aos titulares ou dirigentes máximos dos órgãos e das entidades 

atribuírem ao responsável e aos servidores que atuam no controle interno: 

[...] III – a prestação de consultoria jurídica, inclusive para elaboração de respostas às 

diligências dos órgãos de controle externo e interno a respeito dos atos de gestão

DETALHAMENTO 
DE ATIVIDADES5.1. 

Na atividade de apoio ao órgão de controle externo, sugere-se às UCIs o levantamento 

das ações implementadas pelo órgão, fundo ou entidade com comunicação à autoridade má-

xima sobre a situação das recomendações emanadas do TCE/SC buscando:

• Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações e determinações 

emanadas das auditorias realizadas pelo TCE/SC ou resultantes de julgamentos de 

processos. 

• Informar o cumprimento das recomendações emanadas ou determinações oriundas 

do TCE/SC. 

Assim, quanto às recomendações expedidas pelo TCE/SC, recomenda-se o registro nos 

seguintes termos: 
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Recomendações não atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (não atendida) 

    Registrar a justificativa para o não cumprimento. 

Recomendações atendidas: 
    Registrar a recomendação. 

    Registrar a situação (em andamento; atendida; parcialmente atendida). 

    Registrar as providências adotadas. 

    Registrar o setor responsável pela implementação. 

    Registrar os resultados obtidos

O mencionado registro do acompanhamento e atendimento das recomendações do 

TCE/SC pode ser realizado a partir do preenchimento da seguinte tabela a ser anexada no 

SGP-e, podendo ser utilizada também no Relatório de Controle Interno (RCI) conforme será 

abordado na sequência:

Quadro: Avaliação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas 

pelo TCE/SC no exercício xxxx (inciso VIII do anexo VII da IN TC 20/2015)

Nº Acórdão/ Nº Relatório

Determinação ou
Recomendação

Providências adotadas

Setor responsável pela 
implementação

Justificativas do gestor para 
o não cumprimento

Situação (1)

 (1) Informar uma das opções: a) atendida b) não atendida c) atendida parcialmente.
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SISTEMAS PARA APOIO AO ÓRGÃO 
DE CONTROLE EXTERNO

5.2. 

Neste item serão apresentados os principais sistemas do Tribunal de Contas do Estado 

cuja utilização é necessária para o exercício obrigatório das atividades de apoio ao órgão de 

controle externo, fundamentados na legislação já apresentada neste capítulo, bem como de 

acordo com normativas próprias da Corte de Contas.

TCE
Virtual5.2.1.

Neste tópico serão apresentados os sistemas relacionados ao TCE/SC, acessados via TCE 

Virtual, portal de serviços do Tribunal de Contas, que serão utilizados pelas Unidades de Con-

trole Interno no exercício de suas atividades, especialmente quando da execução das ações 

relacionadas na IN TC 20/2015 e na IN TC 28/2021.

Observação: As informações a seguir apresentadas foram extraídas do site e de ma-

nuais disponibilizados pelo TCE/SC a fim de facilitar o acesso e utilização dos Sistemas do 

Tribunal de Contas pelas Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno do Poder 

Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina, podendo desta forma, a qualquer 

momento ser alteradas pelo TCE, motivo pelo qual recomenda-se, em caso de dúvida ou 

questionamentos, contato direto com este órgão pelos canais que seguem.

Acesso ao TCE Virtual 

O Sistema TCE Virtual pode ser acessado pelo link: https://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/

home. Conforme procedimentos de registro e permissão de acesso do próprio TCE/SC*.  

3 TCE/SC. TCE Virtual: Procedimentos para acesso. Disponível em: <https://confluence.tce.sc.gov.br/pa-
ges/viewpage.action?pageId=2983015> 

https://virtual.tce.sc.gov.br/
https://virtual.tce.sc.gov.br/
https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=2983015
https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=2983015
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Acesso ao TCE Virtual 

O Sistema TCE Virtual pode ser acessado pelo link: https://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/

home. Conforme procedimentos de registro e permissão de acesso do próprio TCE/SC*. 

 

Contatos TCE:

A primeira tela que se apresenta no acesso ao ambiente do TCE Virtual é a seguinte**:

O acesso é realizado mediante certificado digital que deve ser providenciado pelo 

responsável pela Unidade Setorial de Controle Interno junto ao seu órgão, quando de sua 

designação para o exercício da função, conforme orientado no Capítulo 03 (Parte 1) deste 

manual.

4 TCE/SC. TCE Virtual: Procedimentos para acesso. Disponível em: <https://confluence.tce.sc.gov.br/pa-
ges/viewpage.action?pageId=2983015> 

5  TCE/SC. Procedimento para acessar o TCE Virtual. Disponível em:  <https://confluence.tce.sc.gov.br/
display/SD/Procedimento+para+acessar+o+TCE+Virtual>

Telefone: 3221-3818

E-mail: helpdesk@tcesc.tc.br

Figura 1 – Tela de login do TCE Virtual.

https://virtual.tce.sc.gov.br/
https://virtual.tce.sc.gov.br/
https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=2983015
https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=2983015
https://confluence.tce.sc.gov.br/display/SD/Procedimento+para+acessar+o+TCE+Virtua
https://confluence.tce.sc.gov.br/display/SD/Procedimento+para+acessar+o+TCE+Virtua
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Perfis de acesso:

Recomenda-se ao responsável pelo Controle Interno que solicite ao “usuário master” da 

Unidade Gestora (UG) o seu cadastramento nos seguintes perfis, necessários para utilização da 

Sala Virtual e e-Sfinge on-line no TCE Virtual, que devem ser realizados para cada UG, incluindo 

fundos, quando for o caso:

Com o cadastro nestes perfis, amparado nas citadas normativas do TCE/SC, o responsável 

pela UCI terá acesso às seguintes funcionalidades / sistemas no TCE Virtual, cujas principais 

ações serão apresentadas na sequência:

“Usuário Adm UG Estadual” (IN TC 28/2021) e

“IN20 Controle Interno” (IN TC 20/2015)

Figura 2 – Menus disponíveis à UCI no TCE Virtual

e-Sfinge 
on-line5.2.2.

A Instrução Normativa TC 28/2021 institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização 

Integrada de Gestão (e-Sfinge on-line), e dispõe sobre a remessa de dados e informações por 

meio informatizado, pelas unidades gestoras do Estado e dos Municípios de Santa Catarina, 

pertinentes ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC). Neste 

sentido, considera-se Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno, conforme art. 2º, XX, 

da IN:
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[...] unidade administrativa integrante da estrutura do ente, com atividades, 

funções e competências segregadas das demais unidades administrativas, in-

clusive em relação às unidades de execução orçamentária e financeira, incum-

bida, dentre outras funções, da verificação da regularidade dos atos de gestão 

e da consistência e qualidade dos controles internos, bem como do apoio às 

atividades de controle externo exercidas pelo TCE/SC.

Segundo a referida normativa, o e-Sfinge será composto pelos seguintes módulos: Pla-

nejamento; Execução Orçamentária; Registros Contábeis; Tributário; Atos Jurídicos; e Atos de 

Pessoal (art. 3º), sendo passíveis de acompanhamento pelos controles internos do Estado os 

módulos Atos Jurídicos e Atos de Pessoal.

Com relação aos referidos módulos, o artigo 17 da IN TC 28/2021 determina que cabe ao 

controle interno a centralização operacional do Sistema e-Sfinge. Por este motivo, o Controle 

Interno Setorial, nos termos do § 1º do citado artigo “[...] deverá contar ao menos com um 

suplente, ocupante de cargo efetivo, que o substituirá nas suas ausências e impedimen-

tos.” Acrescenta-se que “[...] Nenhuma unidade jurisdicionada poderá remeter dados ao TCE/

SC sem que esteja vinculada a um órgão de controle interno com titular nomeado e no regular 

exercício das atribuições” (art. 17, §2º).

a) Acesso ao sistema e-Sfinge on-line

De acordo com definições do Tribunal de Contas, o Sistema de Fiscalização Integrada de 

Gestão (e-Sfinge):

“é um conjunto de aplicativos integrados relacionados à atividade-fim do TCE/SC. 

O e-Sfinge recebe as informações sobre as contas públicas enviadas pelos agentes 

públicos e consolida os dados de gestão em remessas unificadas. Também emite 

relatórios automáticos de avaliação e analisa a gestão de cada município e do Es-

tado, ampliando a publicidade das informações.”* 

6  Fonte: TCE/SC. E-Sfinge online: Informações disponíveis em: <https://confluence.tce.sc.gov.br/display/
SD/e-Sfinge>

Para utilização do Sistema e-Sfinge apresenta-se o seguinte roteiro: 

Acesse o sistema TCE Virtual (http://virtual.tce.sc.gov.br) -> Insira seu código de acesso 

ou CPF no campo Usuário e entre com sua Senha ou, caso possua Certificado Digital, 

clique na imagem correspondente ao certificado

http://virtual.tce.sc.gov.br
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Figura 3 – Tela de login do TCE Virtual.

Figura 4 – Menu de acesso ao e-Sfinge Web

Após a autenticação, passe o mouse no canto superior esquerdo e clique:

Menu  >>  TCE Virtual  >>  Sistemas  >>  e-Sfinge Web

• Tipo de acesso para o Controle Interno: Certificado Digital

• Perfis: “Usuário Adm UG Estadual”

• Ações possíveis: Cadastrar os responsáveis pelos módulos e consultar a remessa de 

dados exigidas pela IN TC 28/2021, verificando informações e restrições conforme atri-

buições do TCE definidas nesta normativa para os responsáveis pelas Unidades Seto-

riais e Seccionais de Controle. 
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b) Cadastro de usuários (IN TC 28/2021)

Cabe ainda ao controle interno o cadastramento de usuários responsáveis no e-SFINGE 

para acesso, remessa e conferência de dados e informações, conforme indicações do gestor 

do órgão ou entidade (art. 18), a partir da opção Cadastro de Usuários. O roteiro para o referido 

cadastro é: 

Menu TCE Virtual >> Sistemas >> Cadastro de Usuários >> Cadastrar Usuário

Figura 5 – Menu para cadastro de usuários no e-Sfinge Web

c) Acompanhamento remessa de dados (IN TC 28/2021)

Quanto às remessas de dados a serem efetuadas no sistema pelos responsáveis por cada 

módulo, será supervisionada pelo controle interno setorial, nos termos do § 3º do artigo 17, o 

qual utilizará o sistema e-Sfinge On-line, conforme segue:

Menu TCE Virtual >> Sistemas >> E-Sfinge Web >> Análise e Confirmações >> Remessa 

Online >> Extrato | Cancelamento | Histórico Cancelamento
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Figura 6 – Menu do e-Sfinge Web para acompanhamento da remessa de dados do órgão/entidade

Outras informações operacionais sobre a utilização do e-Sfinge on-line, em especial so-

bre os módulos Atos Jurídicos e Atos de Pessoal, bem como esclarecimentos de dúvidas das 

Unidades Setoriais de Controle Interno sobre esta temática podem ser consultadas em curso 

online ministrado pelo TCE às UCIs do Estado. O vídeo desta capacitação encontra-se na pá-

gina da CGE no link: https://cge.sc.gov.br/servicos-e-publiacoes/, e está disponível no canal do 

Youtube da Controladoria-Geral do Estado.

Figura 7 – apresentação sobre a utilização do e-Sfinge on-line no Youtube da CGE/SC.
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TCE 
COMUNICAÇÃO5.2.3.

Está em desenvolvimento na plataforma do TCE Virtual o sistema “Comunicação*”, que 

centralizará as comunicações entre o TCE e seus jurisdicionados (informações, comunicados 

e diversos documentos enviados pelo TCE), além de permitir a comunicação via chat. Este 

novo sistema também irá consolidar e gradativamente substituir as informações constantes 

no sistema “SGTA” referente às trilhas de Auditoria e o “Painel de Eventos” até então constante 

dentro do Sistema Sala Virtual. O Acesso a este novo sistema segue o caminho padrão do TCE 

Virtual:

7  Apresentação do sistema pelo TCE no Youtube em 15 de março de 2022.

TCE Virtual >> Sistemas >> Comunicação

Figura 8 – Acesso ao menu Comunicação no e-Sfinge Web

Neste novo espaço para consulta, estarão disponíveis ao responsável pelo controle inter-

no todas as comunicações expedidas pelo TCE à unidade gestora, classificadas como:

• Pendentes;

• Em andamento UG;

• Em andamento TCE/SC;

• Concluídas.
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Maiores informações sobre a implementação do Sistema de Comunicação encontram-se 

na apresentação do TCE/SC, disponível em:

 <https://www.youtube.com/watch?v=m63GiKKWTYc> 

Figura 9 – Live do TCE/SC sobre o lançamento do Sistema de Comunicação

Por fim, registra-se que o manual para utilização do Sistema de Comunicação encontra-

-se disponibilizado pelo TCE/SC no link:

https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=49123935

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC N. 20/2015: 
RCI E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO5.3. 

A Instrução Normativa TC N. 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado estabelece os crité-

rios para organização e apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remes-

sa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico. Assim, o registro da prestação 

de contas anual dos órgãos e instituições do Estado deverá ser organizado e enviado via TCE 

Virtual, conforme esquema apresentado neste Manual

Inicialmente, destaca-se o significado de alguns termos, necessários ao entendimento 

da IN TC N. 20/2015, considerando a estrutura organizacional do Estado:

• Unidade de Controle Interno (UCI), também denominada pelo TCE de órgão de con-

trole interno: identifica a unidade organizacional responsável por supervisionar os 

procedimentos dos atos praticados com as normas vigentes e princípios constitucio-

nais objetivando, no âmbito da unidade gestora, o aperfeiçoamento e melhoria dos 

controles internos. Segundo a IN, possui atividades, funções e competências segrega-

das das demais unidades administrativas, inclusive em relação às unidades de execu-

ção orçamentária e financeira (art. 2º, V);

https://www.youtube.com/watch?v=m63GiKKWTYc
https://confluence.tce.sc.gov.br/pages/viewpage.action?pageId=49123935
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• Unidade Jurisdicionada (UJ): utilizado pelo TCE/SC como referência à Unidade Ges-

tora (UG) que deve apresentar o processo de Prestação de Contas Anual de Gestão;

• Sistema de Controle Interno (SCI): conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir 

de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições 

de controle interno. Regulamentado pelo Decreto nº 2.056/2009, abrange os órgãos 

da administração direta, as entidades autárquicas e fundacionais e as empresas esta-

tais dependentes do Poder Executivo;

• Rol de Responsáveis: responsáveis pela gestão da UJ, como o dirigente máximo, 

membros de diretoria executiva, de órgão colegiado ou de conselho administrativo e 

outros, definidos no art. 12 da IN.

O rol de responsáveis deve ser preenchido exclusivamente no ambiente TCE Virtual*, sis-

tema e-Sfinge Web, sempre no 1º dia útil do mês subsequente ao bimestre encerrado, atuali-

zado bimestralmente com as informações constantes do art. 13 da IN.

A consulta ao rol de responsáveis será abordada no item 5.3.2 deste Manual.

No link http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/cadastroResponsaveis.pdf são 

apresentados os tipos de responsáveis que deverão ser cadastrados no e-Sfinge Web, por 

tipo de unidade.

8  Em substituição à peça que deveria ser apresentada na prestação anual de contas de gestão.

Procedimentos para Prestação
Anual de Contas de Gestão5.3.1.

Os procedimentos adicionais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Administrativo de Controle Interno do Poder Executivo Estadual por ocasião da 

prestação de contas podem ser detalhados pela CGE por meio de Orientação Técnica. 

Com vistas a facilitar o trabalho das UJs e a prestação de informações, a CGE pode orien-

tar a elaboração do Relatório de Controle Interno e informar os parâmetros da emissão do Pa-

recer de Controle Interno (PCI).

Importante salientar que as empresas estatais não dependentes do Poder Executivo não 

estão abrangidas pelo Sistema de Controle Interno, e devem emitir seu próprio PCI.

Na data de publicação deste Manual encontra-se vigente a Orientação Técnica CGE nº 

01/2022, disponível em https://cge.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Orientacao-Tecnica-

-CGE-001.2022-UCIs-Orienta-responsaveis-pelo-controle-interno.pdf.

Na sequência, serão abordadas as peças integrantes da Prestação de Contas.

http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/cadastroResponsaveis.pdf
https://cge.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Orientacao-Tecnica-CGE-001.2022-UCIs-Orienta-responsaveis-pelo-controle-interno.pdf
https://cge.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Orientacao-Tecnica-CGE-001.2022-UCIs-Orienta-responsaveis-pelo-controle-interno.pdf
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a) Prestação Anual de Contas de Gestão (PCG)

Relaciona-se ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A PCG compreende o conjunto de informações individualizadas relativas à UJ sobre a 

execução do orçamento e dos atos administrativos correspondentes. Para organização e com-

posição, as UJs devem seguir as determinações contidas na IN TC N. 20/2015, bem como nos 

atos normativos expedidos pelo Poder Executivo Estadual. 

RESPONSÁVEL: a PCG deve ser organizada pelo titular do órgão ou entidade, com as pe-

ças indicadas no art. 10 da IN TC N. 20/2015.

PRAZOS: de acordo com o art. 9º, §5º, incisos I e II da IN TC N. 20/2015, a prestação anual 

de contas de gestão deve ser apresentada no TCE Virtual:

• Até 10 DE MAIO do ano subsequente: para empresas públicas, sociedades de econo-

mia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado (inciso I, alínea 

“g”, do art.9º);

• Até 28 DE FEVEREIRO do ano subsequente para os demais órgãos, fundações, autar-

quias, consórcios, fundos e entidades previstas no artigo 9º da IN.

b) Relatório de Controle Interno (RCI)

O RCI é o documento anual produzido pela UCI da UJ relativo ao exame da PCG, conten-

do, no mínimo, os elementos indicados no Anexo VII da IN TC N. 20/2015.  Nos termos da IN, 

art.16, certifica a realização da avaliação das contas no exercício, registrando os resultados e in-

dicando as falhas e irregularidades verificadas, bem como as medidas adotadas pelos gestores 

para a sua correção. 

Ou seja, o RCI deve retratar os exames e avaliações da UCI ao logo do ano, provenientes 

da execução das atividades de sua competência. Não se trata de um documento a ser pre-

enchido apenas no final do ano. Os temas afetos à avaliação de controles internos devem ser 

abordados ao longo do ano, podendo utilizar-se do Planejamento Anual das Atividades de 

Controle Interno para organização.

São temas de análise da 2ª linha:

• Patrimônio: móveis, almoxarifado e imóveis

• Licitações: legalidade e planejamento

• Dispensas e inexigibilidades

• Contratos: conformidade e execução
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• Outras despesas

• Acompanhamento do atendimento às recomendações dos órgãos de controle in-

terno e externo

• Acompanhamento das recomendações da UCI

• Atos de pessoal

• Avaliação de transferências de recursos mediante convênios e instrumentos con-

gêneres

• Tomada de contas especiais

• Adequação dos controles internos

• Demandas da Ouvidoria (quando Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria 

pertencem ao mesmo setor)

• Avaliação sobre a gestão dos riscos que possam afetar os processos e o cumpri-

mento dos objetivos da Unidade

• Outros temas de análise e avaliação por parte da 2ª linha.

Para melhor entendimento, recomendamos a leitura da Parte 1 do Manual referente às 

diferenças terminológicas e ao Modelo das Três Linhas do IIA.

RESPONSÁVEL: O RCI será emitido e assinado eletronicamente pelo responsável pela 

UCI do órgão ou da entidade, por meio de certificado digital emitido no âmbito do ICP-Brasil, 

registrado no TCE Virtual -> Menu TCE Virtual -> Sala Virtual -> Protocolar -> IN.TC 0020/2015 – 

CI, conforme apresentado em tópico seguinte.

Serão considerados para a elaboração do RCI:

• conformidade e fidedignidade das demonstrações contábeis;

• o Planejamento Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI);

• emissão de informações e pareceres;

• solicitações de ações corretivas emitidas por meio de comunicações internas;

• situação de atendimento; e

• demandas do SCI encaminhadas pela CGE/SC.

PRAZOS: Até 28 DE FEVEREIRO do ano subsequente para os demais órgãos, fundações, 

autarquias, consórcios, fundos e entidades previstas no artigo 9º da IN.
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c) Relatório de Gestão (RG)

Refere-se ao documento anual que demonstra a execução da programação orçamen-

tária e o cumprimento das metas físicas, bem como avalia os resultados da atuação da UJ no 

cumprimento de suas finalidades institucionais durante um exercício financeiro (art. 14 da IN 

TC N. 20/2015).

RESPONSÁVEL: De responsabilidade do titular da UJ, deverá conter as informações rela-

cionadas no Anexo V da IN TC N. 20/2015. O RG e os pareceres dos órgãos e conselhos devem 

ser assinados eletronicamente por meio de certificação digital emitida no âmbito da Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pelo titular do órgão ou entidade que apre-

sentar a prestação de contas.

Observação: Para conhecimento do CI, registra-se que o gestor do órgão também 

tem perfil próprio para utilização da Sala Virtual, acessada via certificado digital. 

Perfil: Perfil - IN20 Titular da Unidade (Estado/Associações/Empresas Estaduais), 

para ações de Protocolar > IN-TC-0020/2015 - Titular da Unidade (para protocolar 

documentos relacionados à IN TC N. 20/2015, no caso do Estado por UG); e emissão 

de Relatórios > Situação IN-TC-0020/2015 (para consultar a situação dos documen-

tos enviados ou não enviados). Tais ações são realizadas no TCE Virtual -> Sistemas 

-> Sala Virtual -> Protocolar -> IN 20/2015.

O responsável pela confecção do RG na UJ poderá solicitar o apoio da UCI, bem como 

da unidade de serviços contábeis do órgão ou entidade no sentido de dirimir dúvidas sobre a 

elaboração das peças sob sua responsabilidade. Registra-se que as informações constantes no 

RG serão geradas conforme orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado por meio 

da Instrução Normativa TC N. 20/2015.

As informações referentes à execução da programação orçamentária e das metas físicas 

para compor o Relatório de Gestão serão disponibilizadas pela Diretoria de Planejamento Or-

çamentário-DIOR, da Secretaria de Estado da Fazenda-SEF. Da mesma forma, as informações 

e orientações para preenchimento dos elementos referentes a outros sistemas administrativos 

deverão ser obtidas junto ao respectivo órgão central*.

PRAZOS: 

• disponibilização no TCE Virtual: os mesmos prazos da PCG (art. 9º, §5º, incisos I e II da 

IN TC N. 20/2015).

9  A parte 3 do Manual apresenta os órgãos centrais dos sistemas administrativos do Estado.
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e) Parecer do Controle Interno (PCI)

O PCI é o documento que formaliza a opinião do Órgão Central do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Estadual, fundamentado nas informações constantes no RCI emi-

tido pela UCI setorial (secretarias de estado, fundos, agências de desenvolvimento regional) ou 

seccional (autarquias e fundações públicas). 

Ressalva-se que a emissão de parecer da CGE/SC contemplará somente os RCIs dos ór-

gãos, fundos, autarquias e fundações públicas estaduais, sendo que as empresas púbicas de-

pendentes, ainda que integrantes do SCI, têm a responsabilidade de emitir o respectivo pare-

cer. 

O titular da UJ, o contador e os responsáveis pelos atos mencionados nos arts. 14, 15 e 16 

da IN TC N. 20/2015 respondem perante o TCE/SC pela fidedignidade das informações, docu-

mentos e demonstrativos contidos na prestação de contas, no limite de suas responsabilida-

des e atribuições legais. 

d) Demonstrativos Contábeis (DC)

Os processos de prestação de contas conterão os balanços e demonstrativos contábeis 

exigidos pelas Leis nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme o caso. As demonstrações contábeis dos órgãos e das entidades serão geradas con-

forme orientações emitidas pela Diretoria de Contabilidade e de Informações Fiscais – DCIF, da 

SEF, e de acordo com o artigo 10, inciso II da IN TC N. 20/2015.

As dúvidas sobre os documentos de natureza contábil referentes à Prestação Anual 

de Contas de Gestão serão dirimidas junto à DCIF. O parecer de conformidade contábil será 

emitido conforme o Decreto nº 917*, de 13 de novembro de 2020, seção II.

RESPONSÁVEL: cabe aos designados para a contabilidade do órgão ou entidade a emis-

são do relatório e parecer de conformidade contábil sobre a fidedignidade das demonstrações 

contábeis.

PRAZO: os responsáveis pelos serviços contábeis das UJs obedecerão os prazos estabe-

lecidos no decreto de encerramento de exercício que dispõe sobre os procedimentos para o 

fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, para envio da PCG e docu-

mento relacionados ao ambiente TCE Virtual.

10  Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades da administração 
pública estadual, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, durante a execução orçamentária e 
financeira do exercício, bem como para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, em 
cumprimento às normas de Direito Financeiro, e estabelece outras providências.
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RESPONSÁVEL: A Controladoria-Geral do Estado, órgão central do sistema de controle 

interno, emitirá parecer fundamentado nas informações constantes no RCI postado na Sala 

Virtual do TCE Virtual (§ 1º do art. 16 da IN TC N. 20/2015). Para isso, a CGE/SC poderá requisitar, 

a qualquer tempo, documentos e informações para integrar e subsidiar o PCI.

PRAZOS: de acordo com o art. 10, §6º, incisos I e II da IN TC N. 20/2015:

• Até 10 DE MAIO do ano subsequente: para órgão e entidade da administração direta e 

indireta do Estado - compreendidas as Secretarias de Estado; autarquias e fundações 

instituídas pelo poder público estadual; empresas públicas, sociedades de economia 

mista e empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, as quais deverão 

emitir seu próprio PCI (inciso I, alínea “g”, do art.9º);

• Até 31 DE MARÇO do ano subsequente para os demais órgãos, fundações, autarquias, 

consórcios, fundos e entidades previstas no artigo 9º da IN.

Resumindo:

As peças que compõem a PCG devem ser enviadas ao Tribunal de Contas até 31 de março 

do ano subsequente ao de referência. 

Dado que o PCI é a última peça, a CGE costuma divulgar anualmente orientação técnica 

com os prazos a serem cumpridos.

PCG = Rol de Responsáveis + RG + DC + RCI + PCI

TCE Virtual: protocolos, consultas 
e cadastros da IN TC N. 20/20155.3.2.

Para protocolo do Relatório de Controle Interno (RCI), consulta da situação da Prestação 

de Contas de Gestão referida na IN TC N. 20/2015 e cadastro dos responsáveis pela UG, relacio-

nados na citada IN, são utilizados os sistemas Sala Virtual e e-Sfinge Web presentes no TCE 

Virtual, conforme segue:

• Tipo de acesso para o Controle Interno: Certificado Digital

• Perfis: “IN20 Controle Interno” e “Usuário Adm UG Estadual”

• Ações possíveis: 
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a) Protocolar > IN TC 20/2015 – CI (via Sala Virtual): para protocolar documentos relacio-

nados à IN TC N. 20/2015, no caso do Estado, por Unidade Gestora, incluindo fundos.

TCE Virtual >> Menu TCE Virtual >> Sala Virtual >> Protocolar >> IN.TC 0020/2015 – CI

Figura 10 – Menu de protocolização do RCI na Sala Virtual do TCE/SC.

b) Relatórios > Situação IN-TC-0020/2015 (via Sala Virtual): para consultar a situação dos 

documentos enviados ou não enviados.

TCE Virtual >> Menu TCE Virtual >> Sala Virtual >> Relatórios >> Situação IN.TC 0020/2015

Figura 11 – Menu de consulta aos documentos do órgão/entidade enviados na Sala Virtual
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c) Consulta e cadastros dos responsáveis pela UG  (via e-Sfinge Web): para fins de cum-

primento das obrigações referentes à IN TC N. 20/2015. 

O cadastro dos responsáveis relacionado à IN TC N. 20/2015 é realizado no sistema e-Sfin-

ge Web, anteriormente apresentado, cujo acesso é possível a partir do Perfil “Usuário Adm UG 

Estadual”, no âmbito da IN TC 28/2021, por meio dos seguintes passos:

Menu TCE Virtual >> Sistemas >> e-Sfinge Web >> Cadastro >> Cadastro de Responsáveis

Figura 12 – Menu para acesso ao cadastro de responsáveis na Sala Virtual do TCE/ SC.

A cada bimestre devem ser cadastrados os seguintes responsáveis, também informados 

no Relatório de Gestão:

• Dirigente máximo da Unidades Jurisdicionada a que se refere a prestação de contas 

(aceita mais de 1 cadastro por bimestre no caso de troca do responsável) OBRIGATÓ-

RIO

• CI – Responsável CI (também aceita mais de um responsável em caso de alteração) 

OBRIGATÓRIO

• VI – Ordenador de despesas (um, ou mais registros, sendo nenhum obrigatório)

• Responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título 

de subvenção, auxílios, contribuições, através de parceria, contratos de gestão, convê-

nios e instrumentos congêneres; OPTATIVO
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Figura 13 – Menu para cadastramento de responsáveis na Sala Virtual do TCE/ SC.

Concluindo, a Prestação de Contas Anual de Gestão é composta dos elementos previstos 

no artigo 10 da IN TC N. 20/2015: 

OBSERVAÇÕES FINAIS:

As informações organizadas neste capítulo, quanto à utilização dos Sistemas do TCE/SC, 

objetivam auxiliar as atividades de controle interno no apoio ao órgão de controle ex-

terno do Estado, não substituindo a consulta aos normativos e orientações próprias do 

Tribunal de Contas. Desta forma, ressalta-se que a operação dos sistemas e revisão das 

normativas citadas é de responsabilidade da Corte de Contas, podendo ser alteradas e, 

portanto, apresentarem eventuais informações divergentes quanto ao apresentado nes-

te texto. Assim, recomenda-se que eventuais dúvidas sejam dirimidas junto aos canais 

oficiais do TCE/SC.


