
GUIA RÁPIDO  

 
SISTCE - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE 

PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  
_________________________________________________________________ 

PASSOS PARA CADASTRAR E ACOMPANHAR PROCESSOS DE PROVIDÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS (PAs) E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCEs) 

 

ACESSAR A FERRAMENTA 
Passo 1 
Acessar o endereço http://sistemas.cge.sc.gov.br:8080/camunda/app/tasklist e utilizar o usuário e senha enviados para 
o e-mail do responsável pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade. 

Passo 2 
Na tela que se abrirá, no canto superior direito, clicar em Iniciar Processo e após selecionar SISTCE.   

Passo 3 
Na tela Iniciar Processo, preencher todos os campos do formulário Cadastro de Informações, conforme o processo 
selecionado. 
  

CADASTRAR PROCESSO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
Passo 4 
Inicie selecionando a Unidade Gestora e, em seguida, selecione o tipo de processo Providências Administrativas. 
O campo situação atual do processo deve ser preenchido e atualizado sempre que houver andamento, independente 

da fase em que se encontre quando do cadastramento no SISTCE - Sistema de Monitoramento de Processos da CGE. 

O valor aproximado do dano ao erário deve ser preenchido com o valor do dano ao erário comunicado a autoridade 

administrativa. 

A data a ser cadastrada deve ser a mesma da autuação do processo no SGPe e servirá para contagem do prazo de 60 
dias para a conclusão do processo.  
A autoridade administrativa competente deve dar início às providências administrativas no prazo de cinco dias 
conforme previsto no Art. 5°, § 1°, do Decreto 1.886/2013. 
Há 30 dias do prazo final para a conclusão do processo, será enviada mensagem para os e-mails cadastrados 
(comissão/servidor designado, responsável pelo controle interno) e a 20 dias do prazo final para a autoridade 
administrativa, alertando sobre o prazo final para a conclusão. 
Ao final do prazo, caso o processo não for concluído, novo e-mail será enviado e caso não seja respeitado, a autoridade 

administrativa estará sujeita a representação ao Tribunal de Contas, conforme previsto no Art. 5°, §9°, do Decreto 

1886/2013.  

Os processos cadastrados com prazos já vencidos serão notificados por prazo expirado. 

Para concluir o cadastro clique em Iniciar no canto inferior direito. 

CADASTRAR PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
Passo 5 
Inicie selecionando a Unidade Gestora e, em seguida, selecione o tipo de processo Tomada de Contas Especial. 
Quando o processo de Tomada de Contas Especial for precedido por processo de Providências Administrativas, deve 
utilizar a mesma numeração no SGPe e dar continuidade no mesmo processo, devendo ser alterado o assunto no SGPe 
para 1047 - Tomada de Contas Especial. 
O campo situação atual do processo deve ser preenchido e atualizado sempre que houver andamento, independente 
da fase em que se encontre quando do cadastramento no Sistema de Monitoramento de Processos da CGE. 
O valor aproximado do dano ao erário deve ser preenchido no momento do cadastro inicial com o valor do dano 

apurado na conclusão do processo de Providências Administrativas, se houver. Após a emissão do Parecer do Controle 

Interno ou do Relatório e Certificado de Auditoria, o valor desse campo deve ser confirmado com base nesses 

documentos. 

 



A data a ser cadastrada deve ser a data da publicação da portaria de instauração e designação do servidor ou comissão 

no Diário Oficial do Estado e servirá para contagem do prazo de 90 dias para a conclusão do processo quando o motivo 

ensejador for a omissão no dever de prestar contas e 180 dias para as demais situações. Na metade do prazo final para 

a conclusão do processo, será enviada mensagem para os e-mails cadastrados (comissão/servidor designado, 

responsável pelo controle interno) e 10 dias após para a autoridade administrativa, alertando sobre o prazo final para a 

conclusão. Ao final do prazo, caso o processo não esteja concluído, novo e-mail será enviado e caso não seja respeitado, 

a autoridade administrativa estará sujeita a representação ao Tribunal de Contas, conforme previsto no Art. 5°, §9°, do 

Decreto 1886/2013.  

Os processos cadastrados com prazos já vencidos serão notificados por prazo expirado. 

Para concluir o cadastro clique em Iniciar no canto inferior direito. 

PARA INFORMAR A OMISSÃO DA AUTORIDADE NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS OU INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
Após selecionar a opção SISTCE, preencha o formulário Iniciar Processo e escolha o tipo de processo que será 
informado a omissão da autoridade. Em situação atual do processo selecione: Omissão na Adoção da PA ou Omissão na 
Instauração da TCE de acordo com o processo selecionado anteriormente, preencha os demais campos e clique em 
iniciar. Após ficará em aberto a tarefa “Informar Adoção de PA” ou “ Informar Instauração de TCE” até a formalização do 
processo. 
Quando informada a omissão da autoridade, será enviado e-mail de confirmação para a CGE, para o responsável pelo 
controle interno e de notificação para a autoridade administrativa.  
 

ESTRUTURA DO SISTEMA  
Após realizar o login aparecerá a tela principal do Sistema de Monitoramento de Processos CGE dividida em três 
colunas: 
Tarefas Pessoais: é a coluna da esquerda e aparecerá o quantitativo de processos cadastrados; 
Criado: é a coluna do meio e estarão relacionados todos os processos cadastrados classificados pela data de cadastro ou 
alterações; 
Coluna da Direita: onde aparecem as informações cadastradas e a situação atual do processo. É o local em que são 
realizadas as tarefas de cada processo. 

 
ALTERAR DADOS E INFORMAR A NOVA SITUAÇÃO DO PROCESSO  
Sempre que o processo mudar de situação, deve ser alterada no Sistema de Monitoramento de Processos da CGE.  

Passo 6 
Na tela principal, na coluna do meio, clique sobre o número do processo ou digite o número a ser localizado no campo 
Filtrar Tarefas (parte superior da coluna) para localizar o processo. 
Ao selecionar o processo, na coluna da direita aparecerá os dados informados no formulário. Os campos podem ser 
alterados a qualquer momento, mesmo que não haja nenhuma movimentação do processo, basta alterar a informação 
desejada e clicar em COMPLETAR no fim do formulário. 
Logo mais abaixo estará o campo Informar Nova Situação das Providências Administrativas ou Tomada de Contas 
Especial, informe a nova situação do processo e clique em completar e assim a nova situação estará atualizada.  
Algumas das situações são do tipo finalizadoras e com isso a conclusão do processo será feita e ele não aparecerá mais 
na fila de trabalho. Ao selecionar situação finalizadora, aparecerá a mensagem para confirmação, pois a partir deste 
momento, não terá mais acesso aos dados do processo. 
 

CLASSES DAS TAREFAS   
Processo Providência Administrativa 
As tarefas estarão elencadas na colona do meio e terão as seguintes denominações: 

 Andamento: quando forem selecionadas situações que antecedem a conclusão do processo de providência 
administrativa, se refere as seguintes situações: 

 Não iniciada 

 Paralisada 

 Apuração do fato, quantificação do dano e qualificação do responsável 

 Emissão de notificação 

 Análise da defesa e emissão de relatório conclusivo 

 Emissão parecer do Controle Interno 



 Pronunciamento da Autoridade 
 Conclusão da PA: quando forem selecionadas situações do tipo finalizadoras e o processo sairá da fila de 

trabalho. São elas: 

 Inscrição em responsabilidade (art. 18 – Decreto 1.886/2013) 

 Inexistência de dano ao erário (art. 7°, §III – Decreto 1.886/2013) 

 Inscrição em dívida ativa (valor abaixo da alçada) 

 Desconto em folha de pagamento 
 Instaurar Tomada de Contas Especial: tal situação deve ser selecionada quando apontada a instauração do 

procedimento de tomada de contas especial na conclusão do procedimento de providências administrativas.  
 Informar adoção da PA: quando for informada a omissão da autoridade administrativa, esta tarefa ficará 

pendente até que o processo seja formalizado. 
 

Processo Tomada de Contas Especial 
As tarefas estarão elencadas na coluna do meio e conforme o tipo de processo terão as seguintes denominações: 

 Andamento: Quando forem selecionadas as situações referentes a fase interna do processo, ou seja, antes do 
envio ao Tribunal de Contas do Estado e se refere as seguintes situações: 

 Não iniciada 

 Paralisada 

 Apuração do fato, quantificação do dano e qualificação do responsável 

 Emissão de notificação 

 Análise da defesa e emissão de relatório conclusivo 

 Emissão parecer do Controle Interno 

 Pronunciamento da Autoridade 

 Encaminhamento a CGE: art 12°§I – Inexistência do dano 

 Encaminhamento a CGE: art 12°§II – Recolhimento do débito, apresentação e aprovação da prestação 
de contas e débito descarecterizado; 

 Encaminhamento a CGE: art 12°§III – Valor dano superior a 60 mil 

 Diligência CGE: deverá ser selecionada nos casos em que a CGE devolver o processo para o 
órgão/entidade antes da emissão do Relatório e Certificado de Auditoria - RCA, por ocorrência de falhas 
ou irregularidades no procedimento. O campo prazo deve ser preenchido com o número de dias 
concedidos para correção ou complementação, até o limite máximo de 30 dias. 

  Conclusão Relatório e Certificado de Auditoria – RCA: deve ser selecionada para registrar a conclusão 
do RCA emitido pela CGE; 

 Conclusão da PA: quando forem selecionadas situações do tipo finalizadoras e o processo sairá da fila de 
trabalho. São elas: 

 Inscrição em responsabilidade (art. 18 – Decreto 1.886/2013) 

 Inexistência de dano ao erário (art. 7°, §III – Decreto 1.886/2013) 

 Inscrição em dívida ativa (valor abaixo da alçada) 

 Desconto em folha de pagamento 
 Conclusão da TCE (fase interna): quando forem selecionadas situações do tipo finalizadoras e a conclusão do 

processo acontecer sem o envio ao Tribunal de Contas. São elas: 

 Inscrição em responsabilidade (art. 18 – Decreto 1886/2013) 

 Inscrição em dívida ativa (valor abaixo da alçada) 

 Desconto em folha de pagamento 

 Conclusão: art. 12°§I – Inexistência do dano 

 Conclusão: art. 12°§II– Recolhimento do débito, apresentação e aprovação da prestação de contas ou 
débito descaracterizado; 

 Parecer do Tribunal de Contas: quando o processo de tomada de contas especial retornar do Tribunal de 
Contas, devem ser informados o número da Decisão e os demais campos referentes a conclusão. 

 Resposta Notificação Responsáveis:  quando da notificação do responsável indicado na Decisão do Tribunal de 
Contas. Ficará aberta para informar se houve recurso por parte do responsável ou se a decisão do tribunal foi 
acatada. Quando houver recurso a tarefa é retornada para Parecer do tribunal de Contas 

 Conclusão da TCE (Tribunal de Contas): informar o valor final definido pelo tribunal. Anexar comprovantes de 
se houver pagamento; 

 Informar Instauração de Tomada de Contas Especial: quando for informada a omissão da autoridade 
administrativa, esta tarefa ficará pendente até que o processo seja formalizado e a portaria publicada; 

 


