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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ANÁLISES DOS PROCESSOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DÍARIAS  

 
O presente relatório tem por objetivo informá-lo do resultado da análise dos processos 

de prestação de contas dos Centros de Ensino CEART, FAED, ESAG, CEO, CESFI, CEAVI, 

CEPLAN, CAV, CERES, e Reitoria da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, referente ao exercício 2017, para verificação da legalidade dos atos, assegurando, 

assim, que a existência de potenciais erros e riscos possam ser devidamente controlados e 

monitorados, atuando de forma preventiva e corretiva, oferecendo ao Gestor a tranquilidade 

de estar informado da legalidade e legitimidade dos atos de sua administração.  

Os Centros de Ensino CCT e CEFID embora solicitadas as prestações de contas não 

forma enviadas à SECONTI para análise, assim não foram analisadas. O CEAD nos enviou 

mas serão analisadas em outra oportunidade por merecer uma atenção especial em relação 

à legislação Federal, tendo em vista que em sua maioria é com recurso financeiro Federal. 

Assim ficam fora deste relatório os seguintes Centros de Ensino: CCT, CEFID e CEAD. 

Informando ainda que as análises das prestações de contas de diárias fazem parte do 

Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno de 2017, Processo SGPE 

001199/2017, e estas atividades também farão parte da Prestação de Contas Anual de 

Gestão em relação ao exercício de 2017, conforme estabelece a Instrução Normativa N.TC-

020/2015.  

1 – ESCOPO DOS EXAMES  

a. Legislação aplicada:  

Decreto nº 1.127/2008 - Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito 

da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, pelo 

deslocamento temporário da localidade onde tem exercício e estabelece outras providências;  

Instrução Normativa N.TC-14/2012 - Estabelece critérios para a organização da 

prestação de contas de recursos concedidos a qualquer título e dispõe sobre o seu 

encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento; 

Instrução Normativa N.TC-020/2015 -  Estabelece critérios para organização e 

apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, 

informações e demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências. 
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Instrução Normativa SEF 001/2014 - Regulamenta os procedimentos relativos à 

Conformidade dos Registros de Gestão e Conformidade Contábil no âmbito do Poder 

Executivo; 

Instrução Normativa PROAD 003/2011 - Disciplina no âmbito da UDESC a concessão 

de diárias aos servidores que se deslocam temporariamente da respectiva sede, a serviço, a 

título de indenização das despesas de alimentação, estada e deslocamento;  

Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno do Poder Executivo Estadual da 

Gerência de Auditoria de Recursos Antecipados – GERAN/DIAG – Março 2017; e 

Manual de Diárias da Secretaria de Estado da Administração – SEA/SC.  

b. Consultas Complementares: 

Planilha de cálculo automático de Diárias da GERAN/DIAG/SEF/SC; 

https://www.google.com.br/maps/; 

http://portaria.sistemas.udesc.br/consulta/; 

http://sigrhportal.sea.sc.gov.br/sigrhnovoportal/atos/#/atos-filtros; 

https://sgpe.sea.sc.gov.br/sgpe/#/container (Processo SGPe 0047/2017); 

http://www.doe.sea.sc.gov.br/Portal/VisualizarCanal.aspx?cdCanal=37; 

http://sigef1.sef.sc.gov.br/SIGEF2017/CAD/CADListarPrestacaoContas.aspx?CdTran

sacao=409; e 

Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, de cujo 

processo TCE-10/00608031, enviada à UDESC através do Ofício TCE/SEG n.º 8.056/17 de 

22/06/2017. 

2 - PERÍODO ANALISADO 

Fevereiro, Março e Abril de 2017. 

 

3 – PROCESSOS ANALISADOS 

Os processos analisados, listados a seguir, foram selecionados pelo método de 

amostragem aleatória.  

Centro de Artes - CEART 
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SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

002547/2017    

Centro de Ciências de Agroveterinárias – CAV  

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

003703/2017 004418/2017 005233/2017 002626/2017 

001784/2017 002100/2017 002345/2017 002191/2017 

002515/2017 002443/2017 002621/2017 002702/2017 

002797/2017 002869/2017 003048/2017 003160/2017 

003163/2017 003275/2017 003337/2017 003338/2017 

003537/2017 003538/2017 003696/2017 002102/2017 

001778/2017 002066/2017 002095/2017 002113/2017 

002346/2017 002445/2017 002517/2017 002622/2017 

002703/2017 002798/2017 002800/2017 002961/2017 

002871/2017 002964/2017 003167/2017 003168/2017 

003348/2017 003461/2017 003541/2017 003775/2017 

003776/2017 004045/2017 004205/2017 004301/2017 

004495/2017 004793/2017 004758/2017 004983/2017 

004993/2017 005091/2017 005231/2017 005307/2017 

005308/2017 004497/2017 005095/2017  

Centro de Educação Superior do Planalto Norte - CEPLAN 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

003663/2017 005026/2017 004142/2017 003664/2017 

004062/2017 004064/2017 004399/2017 004641/2017 

005015/2017 004094/2017 004382/2017 004381/2017 
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004586/2017 003044/2017 003043/2017 003041/2017 

004095/2017 002326/2017 002677/2017 003004/2017 

003507/2017 004106/2017   

Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí - CESFI 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000845/2017 000851/2017 000850/2017 002050/2017 

002051/2017 003190/2017 003196/2017 003490/2017 

002214/2017 003489/2017 002370/2017 002904/2017 

003199/2017 003890/2017 004830/2017 004837/2017 

002216/2017    

Centro de Educação Superior do Alto Vale Itajaí - CEAVI 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

002300/2017 002596/2017 003410/2017 003068/2017 

003414/2017 004718/2017 005545/2017  

Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

005069/2017 005073/2017 004831/2017 006307/2017 

004286/2017 002488/2017 002489/2017 003084/2017 

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

003438/2017 005347/2017   
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Centro de Educação Superior do Oeste - CEO 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

002043/2017 002044/2017 002719/2017 002891/2017 

003393/2017 003395/2017 004828/2017 002267/2017 

002720/2017    

Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

003300/2017 001378/2017 003315/2017  

    

Reitoria 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

006962/2017 004825/2017 003853/2017 002816/2017 

002818/2017 003290/2017 002974/2017 002151/2017 

008632/2017 005097/2017   

4 – DA ANÁLISE  

Tendo em vista o grande número de processos de Prestação de Contas e por estes 

processos estarem distribuídos nos diversos Centros de Ensino da UDESC e Reitoria, as 

verificações foram realizadas por amostragem de forma aleatória. A SECONTI elaborou dois 

Check list com base no Decreto Estadual 1.127/2008, Instrução Normativa PROAD 003/2011, 

Instrução Normativa N.TC-014/2012 e Instrução Normativa N.TC-020/2015, aplicando-os nas 

análises e anexando-os na cópia deste relatório, que ficará arquivado nesta Secretaria com 

os demais papéis de trabalho.  

Complementando a legislação acima, a SECONTI também utilizou como consulta: o 

módulo credor do SIGEF; o sistema de portaria da Universidade; o Processo SGPE 

000047/2017, que trata dos servidores autorizados a receberem acima de 10 diárias/mês; o 
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Diário Oficial do Estado em relação às publicações das diárias; o Google Maps em relação 

aos deslocamentos; e a Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – 

TCE/SC, cujo processo TCE-10/00608031, enviada à UDESC por meio do Ofício TCE/SEG 

n.º 8.056/17 de 22/06/2017. 

As inconformidades encontradas nos processos estão descritas abaixo, bem como 

as recomendações em vista das regularizações. 

 

5 - IMPROPRIEDADES/RECOMENDAÇÕES: 

As inconformidades encontradas nos processos estão descritas abaixo, bem como 

as recomendações em vista das regularizações. 

A observância e o atendimento das recomendações oriundas da SECONTI refletem 

na efetividade das ações de controle desenvolvidas na UDESC. 

 
a) Impropriedade 01: As folhas do processo não foram sequencialmente numeradas em 

ordem cronológica. (art. 38 da IN N.TC-014/2012).  

Recomendação 01: Recomendamos numerar as folhas sequencialmente em ordem 

cronológica conforme determina a legislação, bem como que para os próximos processos de 

prestação de contas sejam observadas as normativas vigentes, evitando-se assim problemas 

futuros com o controle externo. 

b) Impropriedade 02: Comprovante de despesa sem a identificação do servidor 

beneficiário da diária. ( IN PROAD 003/2011) 

Recomendação 02: Recomendamos que para as próximas despesas os comprovantes de 

estada estejam identificados com os dados dos servidores beneficiários das diárias, evitando-

se assim problemas futuros com o controle externo. 

c) Impropriedade 03: Falta justificativa para o período de deslocamento que tiver início 

na sexta-feira e incluir sábado, domingo e feriados. (art. 7º da IN PROAD 003/2011 e §2º art. 

17 da IN N.TC-014/2012) 

Recomendação 03: Recomendamos incluir as justificativas, nos processos acima, para o 

pagamento de diárias em que o deslocamento tiver início na sexta-feira e incluir sábado, 

domingo e feriados, tendo em vista as exigências dos art. 7º da IN PROAD 003/2011 e §2º 

art. 17 da IN N.TC-014/2012. Pedimos atenção para que as próximas solicitações sejam 

justificadas, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo.  

d) Impropriedade 04: Pagamento após a viagem. (art. 4º da IN PROAD 003/2011 e §1º 

art. 17 da IN N.TC-014/2012) 
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Recomendação 04: Recomendamos que para os próximos pagamentos sejam observadas 

as normativas descritas abaixo, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

e) Impropriedade 05: Servidor recebeu acima de 10 diárias no mês sem a prévia 

autorização. (art. 11 da IN PROAD 003/2011 e art. 20 do Decreto 1.127/2008) 

Recomendação 05: Informamos que os servidores para receberem acima de 10 diárias por 

mês deverão estar previamente autorizados pela Secretaria de Estado de Administração 

SEA/SC. O controle dos servidores autorizados a receberem acima de 10 diárias/mês é feito 

pela PROAD/Reitoria. Assim recomendamos que este Centro de Ensino verifique quais 

servidores estão autorizados a receber acima de 10 diárias/mês antes de realizar o 

pagamento. Informamos ainda que a relação dos servidores autorizados encontra-se 

digitalizado no processo SGPE 0047/2017. Recomendamos que para os próximos 

pagamentos sejam observadas as normativas descritas abaixo, evitando-se assim problemas 

futuros com o controle externo. 

f) Impropriedade 06 - Processo SGPE 002626/2017: Cálculo incorreto da quantidade 

de diárias a receber. Servidora recebeu meia diária a mais, pois deveria ter recebido 5,5 

diárias pelo período de deslocamento. 

Recomendação 06 - Processo SGPE 002626/2017: Recomendamos providenciar a 

devolução da meia diária recebida a mais e incluir o comprovante de depósito no presente 

processo de Prestação de Contas. Recomendamos ainda atenção para os próximos cálculos 

e pagamentos, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

g) Impropriedade 07 - Processo SGPE 002106/2017: Cálculo incorreto da quantidade 

de diárias a receber. Servidor recebeu 1 diária a mais, pois deveria ter recebido 7 diárias pelo 

período de deslocamento.  

Recomendação 07 - Processo SGPE 002106/2017: Recomendamos providenciar a 

devolução de 1 diária recebida a mais e incluir o comprovante de depósito no presente 

processo de Prestação de Contas. Recomendamos ainda atenção para os próximos cálculos 

e pagamentos, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

h) Impropriedade 08: Comprovante de despesa não é do local de destino. 

Recomendação 08: Recomendamos que para as próximas despesas os comprovantes de 

estada sejam do local de destino, evitando-se assim problemas futuros com o controle 

externo. 

i) Impropriedade 09: Falta autorização formal do ordenador de despesas ou servidor 

que detenha delegação de competência no formulário de concessão de diárias. (art. 16 da IN 

N.TC-014/2012) 
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 Recomendação 09: Tendo em vista os arts. 16 da IN N.TC-014/2012, abaixo, bem como a 

Decisão recente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, de cujo 

processo TCE-10/00608031, enviada à UDESC através do Ofício TCE/SEG n.º 8.056/17 de 

22/06/2017, que responsabilizou, com aplicação de multa e devolução de Diárias, alguns 

gestores desta Universidade recomendamos que sejam providenciadas as autorizações do 

Ordenador de despesas ou servidor que detenha delegação de competência nos formulários 

de concessão de diárias. Pedimos também atenção nesta recomendação para as próximas 

despesas, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo.  

j) Impropriedade 10: Faltam as assinaturas nos formulários: relatório de tráfego e 

autorização para uso de veículo.  

Recomendação 10: Recomendamos providenciar as assinaturas destes documentos e 

pedimos atenção para as próximas despesas, evitando-se assim problemas futuros com o 

controle externo. 

k) Impropriedade 11: Relatório de pagamento das diárias publicado após o 10º dia útil 

do segundo mês subsequente ao mês de pagamento contrariando a legislação vigente. ( art. 

19 do Decreto 1.127/2008)  

Recomendação 11: Tendo em vista os arts. 19 do Decreto 1.127/2008 recomendamos que 

os relatório de pagamentos de diárias sejam publicados dentro do período constante da 

legislação vigente. Pedimos também atenção nesta recomendação para as próximas 

despesas, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

l)  Impropriedade 12: Falta comprovante de despesa com alimentação ou hospedagem 

referente ao período de fração de diária. ( §3º do art. 03 do Decreto 1.127/2008)  

Recomendação 12: Tendo em vista  o §3º do art. 03 do Decreto 1.127/2008 recomendamos 

a inclusão no processo de prestação de contas dos comprovantes de alimentação ou 

hospedagem referente ao período de fração de diária recebida. Pedimos também observar 

esta recomendação para as próximas despesas, evitando-se assim problemas futuros com o 

controle externo.  

m) Impropriedade 13: Falta relatório de viagem. (IN PROAD 003/2011) 

Recomendação 13: Recomendamos incluir os relatórios de viagem conforme determinação 

da IN PROAD 003/2011. Pedimos atenção para que as próximas prestações de contas, 

evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

n)  Impropriedade 14: Falta comprovante de estada no local de destino ou comprovante 

do cumprimento do objetivo da viagem. (art. 19 da IN N.TC-014/2012)  

Recomendação 14: Recomendamos incluir o comprovante de estada no local de destino ou 

comprovante do cumprimento do objetivo da viagem conforme determina a legislação, bem 
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como que para os próximos processos de prestação de contas sejam observadas as 

normativas vigentes, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

o) Impropriedade 15: Falta comprovante de deslocamento. (art. 19 da IN N.TC-

014/2012)  

Recomendação 15: Recomendamos incluir o comprovante de deslocamento conforme 

determina a legislação, bem como que para os próximos processos de prestação de contas 

sejam observadas as normativas vigentes, evitando-se assim problemas futuros com o 

controle externo. 

p) Impropriedade 16: Falta justificativa para utilização de transporte aéreo em viagem 

dentro do Estado e aos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul. (§§2º, 3º e 4º art. 21 da IN 

PROAD 003/2011 e §§2º, 3º e 4º art. 14 do Decreto 1.127/2008). 

Recomendação 16: Recomendamos a inclusão da justificativa para utilização de transporte 

aéreo em viagem dentro do Estado e aos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul conforme 

determina a legislação, bem como que para os pagamentos de diárias sejam observadas as 

normativas vigentes, evitando-se assim problemas futuros com o controle externo. 

q) Impropriedade 17: Falta carimbo com a identificação do Convênio nos comprovantes 

de despesas. (art. 10 da IN PROPPG 002/2017) 

Recomendação 17: Tendo em vista ser despesa com recursos de Transferência Voluntária 

da União e que deve-se observar a legislação Federal específica para os Convênios, 

recomendamos providenciar as identificações do Convênio nos comprovantes de despesas 

conforme determina a legislação, bem como que para as próximas despesas sejam 

observadas as normativas vigentes, evitando-se assim problemas futuros com o controle 

externo. 

 

6 – RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

Estas informações tem como objetivo orientar os servidores nos Processos de 

concessão e Prestação de Contas com recursos de Diárias-civil, não desobrigando-os de 

observarem as legislações acima, tendo em vista que não substituem os textos destas 

legislações. 

a) A concessão de diárias deve ser, obrigatoriamente, autorizado pelo ordenador de 

despesas(Reitor ou Diretor Geral de Centro) ou servidor que tenha delegação de 

competências, conforme Instrução Normativa PROAD/PROPLAN 006/2017. 
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Art. 2º As diárias serão concedidas e pagas somente para servidores do 
Estado a serviço da UDESC quando se deslocarem temporariamente da 
respectiva sede, a serviço ou para participar de evento nacionais e 
internacionais de interesse da instituição, a título de indenização das 
despesas de alimentação, estada e deslocamento, desde que previa e 
formalmente autorizado pelo ordenador de despesas (Reitor ou Diretor 
Geral de Centro) ou servidor que tenha delegação de competências. (IN 
PROAD/PROPLAN 006/2017) 
 

b) Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem emendas, 

borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade, 

bem como nominais aos servidores que receberem as diárias. 

c) Caso o comprovante de despesa seja impresso em papel térmico, que o torne ilegível 

com o tempo,  tirar cópia e autenticá-la com o carimbo de “Confere com o Original”. Ex.: 

Comprovante de embarque, cupom fiscal, etc. Esta recomendação se faz necessária para que 

os comprovantes de despesas estejam legíveis em caso de análise pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, pois conforme Decisão do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina – TCE/SC, cujo processo TCE-10/00608031, enviada à UDESC por 

meio do Ofício TCE/SEG n.º 8.056/17 de 22/06/2017 o Diretor do Centro foi condenado, além 

de pagar uma multa, a devolver a diária, autorizada por ele, porque o cupom fiscal estava 

ilegível para análise e não tinha como comprovar a data e local de destino, ou seja, o 

servidor não conseguiu comprovar sua estada no local de destino, como segue: Condenar o 

Diretor do  Centro de Ensino da UDESC ao recolhimento da quantia de R$ 110,00(cento e 

dez reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, a partir da data do 

pagamento da diária em 22/04/2008, em face da ausência de comprovação da efetiva viagem, 

quanto à estada no local de destino do servidor. 

d) O Relatório de viagem deve ser preenchido com a descrição das atividades 

desenvolvidas pelo servidor de maneira clara, objetiva e conter sua respectiva assinatura. 

e) O servidor beneficiário da diária prestará contas das diárias recebidas em até 5 (cinco) 

dias úteis após o seu retorno. 

f) A primeira solicitação de diárias do servidor dentro do exercício financeiro será 

precedida de abertura de processo individual pelo setor de diárias, em nome do favorecido, 

no sistema oficial de protocolo. As novas solicitações realizadas no exercício serão anexadas 

ao processo originário, assim como suas respectivas prestações de contas. (art. 24 IN 

PROAD/PROPLAN 006/2017 e IN SEF 001/2014)  

g) As folhas do processo de prestação de contas devem ser sequencialmente numeradas 

em ordem cronológica. (art. 24 IN PROAD/PROPLAN 006/2017 e IN SEF 001/2014) 
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h) Os comprovantes de deslocamentos serão apenas os especificados abaixo, não se 

admitindo, assim, documentos de utilização de transporte particular para comprovação de 

deslocamentos com recursos concedidos a título de diárias conforme IN PROAD/PROPLAN 

006/2017. 

I – Comprovantes do deslocamento: 
a) ordem de Tráfego e Autorização para Uso de Veículo em caso de viagem 
com veículo oficial, obtido junto ao setor de transportes; 
b) bilhete de passagem se o meio de transporte utilizado for coletivo, exceto 
o aéreo; 
c) comprovante de embarque em se tratando de transporte aéreo; e 
d) cópia da Nota fiscal de serviço quando for veículo locado de empresa 
licitada pela UDESC, com o relatório de passageiros fornecido pela empresa 
responsável onde conste o nome do beneficiário da diária. (art. 18 IN 
PROAD/PROPLAN 006/2017) 
 

i) Os comprovantes de despesas especificados abaixo, devem comprovar a estada no 

local de destino do servidor, bem como a quantidade de diárias recebidas. Recomendamos 

que os comprovantes de despesas sejam do local de destino. 

II – Comprovantes da estada no local de destino: 
a) nota fiscal de hospedagem; 
b) nota fiscal de alimentação; (art. 18 IN PROAD/PROPLAN 006/2017) 

j) Tendo em vista que os prazos de apresentação das prestações de contas devem ser 

obedecidos e que elas devem ser baixadas no “Módulo – Situação Credor”, do Sistema 

Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, recomendamos que o Centro de Ensino 

e Reitoria façam o acompanhamento destas prestações de contas e providenciem os registros 

das situações(Entregue, Em análise, Baixa regular, Regular com ressalva, Em diligência, etc) 

para que o “Módulo – Situação Credor” passe a refletir a situação real e atual das prestações 

de contas.  Caso estes registros não ocorram a situação ficará como PAGA, ou seja, ficará 

com aquela gerada automaticamente no momento do pagamento e indicando que a prestação 

de contas não foi entregue pelo beneficiário das diárias. Informamos também que os setores 

poderão fazer o acompanhamento através de Relatório do Detalhar Conta do “Módulo 

Contabilidade”, também do SIGEF, pelas seguintes contas contábeis: 1.1.3.4.1.01.01.00 – 

Créditos a receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas e 8.9.7.1.1.10.02.00 

– Suprimentos de Fundos/Diárias – Ausência de Comprovação. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Informamos ainda que por serem processos de prestação de contas dos meses 

02/2017, 03/2017 e 04/2017 foram analisados com base na Instrução Normativa PROAD 

003/2011, pois era a normativa vigente neste período. No entanto algumas recomendações 

já estão tendo como fundamento a nova Instrução Normativa PROAD/PROPLAN 006/2017. 

Após a análise foi elaborado um Relatório de Controle Interno – RCI para cada Centro 

de Ensino e Reitoria e enviado aos Diretores Gerais para conhecimento e providências, bem 

como enviados os processos de prestação de contas de diárias via SGPE e fisicamente para 

arquivamento nos respectivos Centros de Ensinos e Reitoria.  

Dentre todos os processos analisados, merece atenção o pagamento de diárias 

referente ao Processo SGPE 002891/2017, do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO, 

tendo em vista que houve pagamento do dia 20/03/2017 a 25/03/2017, ou seja, 6 dias 

consecutivos, incluindo sábado, do horário das 7:00h às 19:30 com deslocamento de 

Chapecó/SC a Guatambu/SC. A distância entre estes municípios, segundo pesquisa no 

google maps, é de aproximadamente 19,7km com tempo de deslocamento de 35min.  

As impropriedades/recomendações e recomendações complementares e informações 

dos itens 5 e 6, deste RCI, também fazem parte dos RCI’s enviados aos Diretores Gerais e 

Pró-Reitor de Administração.  

 

 

Florianópolis, 22 de novembro de 2017. 

 

 

____________________________________ 

MARCOS RÉGIO SILVA DO NASCIMENTO 
Secretário de Controle Interno 

367673-0-01  


