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UNIDADE GESTORA (UG): Fundo Estadualde Educação - FEDUC
CÓDIGO UG/GESTÃO: 450092

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO ANUAL DE
CONTAS DE GESTÃO
Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa TC 20, de 31 de
agosto de 2015 - IN TC-20/2015, e em especial, ao estabelecido no art. 16, são
apresentados os resultados dos exames realizados na prestação anual de contas de gestão
da Unidade Jurisdicionada - UJ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Responsável pela gestão 2016

Período inicial

Período final/atual

Eduardo Deschamps

01/01/2016

31/12/2016

1 – ESCOPO DOS EXAMES
Os trabalhos foram realizados por meio da análise da prestação anual de contas
de gestão da UJ, de documentos, informações e pareceres.
As verificações foram realizadas, conforme o tema, em sua totalidade e por
amostragem, de acordo com o Planejamento Anual
A Unidade de Controle Interno - UCI utilizou, para avaliação da UJ, as seguintes
ferramentas:


Planejamento anual;



Relatórios;



Comunicações ao gestor sobre irregularidades/ilegalidades constatadas, bem como as
recomendações corretivas;



Informações e pareceres;



Comunicação viae-mail.
As ferramentas descritas no parágrafo anterior, juntamente com os papéis de

trabalho, constituem-se nos produtos da UCI e comprovam a atuação no período para a
avaliação da gestão.
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A observância e o atendimento às recomendações oriundas da UCI refletem na
efetividade das ações de controle desenvolvidas na UJ.
2 – DA ANÁLISE
2.1-Funcionamento do controle interno da unidade jurisdicionada (Inciso I,
Anexo VII da IN TC 20/2015)
No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno - SCI foi instituído,
no âmbito do Poder Executivo, sob a forma de sistema administrativo por meio da Lei
Complementar – LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005. Atualmente o SCI tem suas
regras estabelecidas pelaLC nº 381, de 7 de maio de 2007, e decretos.
A referida Lei Complementar estabeleceu o novo modelo de gestão para a
Administração Pública Estadual, definindo a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF
como órgão central do sistema e as Diretorias de Auditoria Geral - DIAG e de
Contabilidade Geral - DCOG, como núcleos técnicos.
Estabeleceu, também, que o controle das atividades deve ser exercido em todos
os níveis, pelas chefias imediatas, compreendendo a execução dos programas, projetos e
ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão ou da
entidade vinculada ou controlada e pelos órgãos de cada sistema, no cumprimento e
observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.
Para regulamentar o SCI, foi publicado o Decreto nº 2.056, de 20 de janeiro de
2009, que dispôs sobre as competências do órgão central, dos núcleos técnicos e das
respectivas unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno.
O Decreto nº 1.670, de 8 agosto de 2013, por sua vez, 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.
A Sra.Roselene de Souza Waltrick, matrícula nº 271.033-1, ocupante do
cargo de supervisor escolar,foi designada pela Portaria nº 2.161/2013, publicada no DOE
nº 19.657, de10/09/2013, retificada pela Portaria 1.228, de 24/03/2015,para responder
pela UCI da UJ supramencionada.
A UCI é composta por cinco servidores, incluindo o responsável.
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Quadro – Composição da UCI
Nome/Matrícula
Roselene de S. Waltrick
271.033-1

Ato Legal (1)
Portaria nº 2161/2013
DOE,10/09/2013

Nadia Maria Lobo Ternes
246.113-7
Nilton Santos de Azevedo
249475-2
Lourdes Richetti
312.260-3
Luiz Wagnner P. Floriano
341.088-9

Formação
PósGraduação

Cargo
Supervisor
Escolar

TSP (2)
32 anos
0 meses

Superior

Assistente
Técnio de
Gestão
Educacional
Professor

34 anos
08 meses

-

Pósgraduação
Pósgraduação
Pósgraduação

Professor
Professor

26 anos
07 meses
21anos e
11meses
15 anos e
02 meses

Os servidor(es) integrante(s) da UCI possui(em) senha e perfil adequados para
acesso aos seguintes Sistemas Corporativos:
 SIGEF;
 PAT;
 SGPe;
 e-Sfinge ,apenas o responsável
 SICOP;
 SC Regularidade;
 SIGRH.
A conformidade dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e
patrimonial, registrados no SIGEF, consiste na comprovação se esses foram realizados
em observância às normas vigentes e aos Princípios Constitucionais, com base na
existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas.
Nos casos em que são detectadas inconformidades, a situação é comunicada ao
gestor, objetivando a adoção de medidas corretivas que se fizerem necessárias.
Os instrumentos de comunicação adotados pela UCI são:


Informação;



Parecer;



Comunicação Interna;



Relatórios;
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E-mail.

Esses meios de comunicação têm por objetivo registrar a atuação da UCI para o
aprimoramento permanente e contínuo dos processos analisados e dos controles
administrativos adotados, os quais serão mantidos à disposição da Auditoria Geral e do
Controle Externo.
Formalmente, são adotadas as comunicações internas, mas também são
utilizados e-mails e interações pessoais junto às unidades administrativas.
A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicaçõespossui controle, manual
ou informatizado, da emissão dos documentos e do correspondente status de atendimento.
Quanto à sistematização dos trabalhos, a UCI apresenta:


Planejamento anual de atividades;



Relatório anual de atividades;

 Relatórios de controle interno de periodicidade bimestral e outros, sem
periodicidade determinada;


Rotinas e checklists;



Informações e/ou pareceres.

Em relação às atividades de monitoramento, a UCI as realiza de forma contínua
e periódica, a dependender do caso in concreto.
Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, a UCI tem realizado
recomendações ao gestor e aos responsáveis pelos setores desta UJ.
Em relação aos procedimentos de controle adotados, as atividades da UCI
possuem caráter, eminentemente:


Detectivo e corretivo, em que os trabalhos realizados proporcionaram a
correção das falhas apenas nos processos analisados, de forma isolada;



Preventivo, em que os trabalhos realizados, além de correção das falhas
isoladas, proporcionaram melhoria no fluxo dos processos, sendo
adotadas medidas pelo controle interno para sua correção.

2.2 - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno, incluindo
as auditorias realizadas (Inciso II, Anexo VII da IN TC 20/2015)
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A UCI atuou no exercício nos seguintes temas:


Licitações e Contratos;



Gestão de Pessoas;



Gestão Patrimonial.



Transferências;



Adiantamentos – cartão de pagamentos CPESC.

No quadro a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas pela UCI no
período para a UG em referência:
Quadro – Atividades planejadas / Desenvolvidas
Nº
Escopo
Período
Situação
Atividade
Programa
(objetivo)
realização
Trabalho
Análise de contratos de
Verificar
a
Planejada e
obras no sistema SICOP.
legalidade
na
Julho a
não
05
execução
dos
dez
Executada
contratos
Acompanhar,
o
Cumprimento de
Planejada.
cumprimento
das
determinação da
Executada e
recomendações em face do
DIAG.
Março a
08
não
relatório
de
auditoria
dez
Concluida
DIAG- a respeito das
Obras públicas-Quadras.
2.3 - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo (Inciso III, Anexo VII da
IN TC 20/2015)
No exercício de 2016 houve irregularidades apontadas pelo relatório de auditoria
DIAG, entretanto as irregularidades estão administrativamente sendo corrigidas. Processo
SED nº 849/2016
2.4 - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas (Inciso IV, Anexo VII
da IN TC 20/2015)
No exercício de 2016 não houve instauração de TCE na UJ.
2.5 – Avaliação das Transferências de recursos mediante convênio, termo de
parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres (Inciso V, Anexo VII da
IN TC 20/2015)
Informações Facultativas conforme Portaria N.TC 106/2017.
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2.6 – Avaliação dos processos licitatóriorealizados na unidade (Inciso VI, da IN TC
20/2015)
Informações Facultativas conforme Portaria N.TC 106/2017.
2.7 – Avaliação da Gestão de recursos humanos (Inciso VII, Anexo VII da IN TC
20/2015)
Informações Facultativas conforme Portaria N.TC 106/2017.
2.8 – Avaliação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo
Tribunal de Conta do Estado no exercício (Inciso VIII, do anexo VII da IN TC
20/2015);
Ao Controle Interno, em 2016, foram enviados apenas relatórios onde
constavam expressamente,“Dar ciência da decisão ao Controle Interno.”
Nenhuma recomendação/e ou determinação do Tribunal de Contas foi
encaminhada ao Controle Interno da UJ. Deste modo, não houve acompanhamento.
2.9 - Execução das decisões do Tribunal de Contas (Inciso IX, Anexo VII da IN TC
20/2015);
Este item aplica-se apenas aos municípios.
2.10 - Dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência (Inciso X, Anexo VII,
da IN TC 20/2015)
Essa avaliação ficará a cargo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e
será informada na prestação de contas do governador.
2.11 – Avaliação da Conformidade dos registros dos sistemas operacionais
com os dados do e-SFINGE (Inciso XI do anexo VII, da IN TC 20/2015)
Informações Facultativas, conforme Portaria N.TC 106/2017.
2.12 Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução
Normativa (Inciso XII, Anexo VII, da IN TC 20/2015)
2.12.1 Despesas
O total da despesa da UJ, foi de R$ 81.710.328,00 (oitenta e um milhões,
setecentos e dez mil, trezentos e vinte e oito reais .
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Foi acompanhado andamento das recomendações realizadas pela DIAG na
informação 0095/2015 referentes as CT 00191/2014.As impropriedades relatadas
verificadas foram comunicadas ao gestor que adotou providências.
2.12.2Regularidade Fiscal
Em consulta ao SC Regularidade, na data da emissão deste Relatório, não foram
constatadas pendências da UJ.
2.12.3 Gestão Patrimonial
Este item não se aplica a esta UJ, em razão do FEDUC executar apenas obras.
2.12.3.1 Inventário do Estoque existente no Almoxarifado da UG.
Este item não se aplica a esta UJ, em razão do FEDUC executar apenas obras,
portanto não possui movimentação em almoxarifado.
2.12.3.2Inventário de Bens Móveis Permanentes Existentes na UG
Este item não se aplica a esta UJ, em razão do FEDUC executar apenas obras.
2.12.4 Diárias e Adiantamentos
Este item não se aplica a esta UJ, em razão do FEDUC executar apenas obras.
2.12.5 – Conformidade Contábil
Consta no processo de Prestação de Contas de Gestão, o Parecer do Contador
Responsável pela Gestão Contábil da UJ, certificando a Conformidade Contábil COM
RESTRIÇÃO.
Os Demonstrativos Contábeis estão assinados pelo Contador Responsável pela
Gestão Contábil, mas não estão assinados pelo Gestor Máximo da UJ.
3 – CONCLUSÃO
Diante do exposto e em conformidade com o Anexo VII da IN TC-20/2015,
foram analisadas a legitimidade e a legalidade dos atos de gestão da autoridade
administrativa desta UJ, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.
De acordo com as informações constantes neste Relatório, opina-se pela
CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO, face à Conformidade Contábil.
Por fim, submeto o presente Relatório à consideração do Órgão Central do
Sistema de Controle Interno, de modo a possibilitar a emissão do Parecer previsto no §
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1º, do art. 16, da IN TC-20/2015, relativo ao exame da prestação de contas do exercício
de 2016.

Florianópolis,17 de março de 2017.

Roselene de Souza Waltrick
Responsável UCI
Matrícula 271033-1
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