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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ANÁLISES DOS PROCESSOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO  

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

prestação de contas de adiantamento dos Centros de Ensino CEART, FAED, CEO, CEAVI, CEPLAN, 

CAV, CERES, CEAD, CEFID, CCT 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.  

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

Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno de 2017, Processo SGPE 001199/2017, bem 

como do Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno de 2018, Processo SGPe 

002065/2018, em vista da Prestação de Contas Anual de Gestão em relação ao exercício de 2018, 

conforme estabelece a Instrução Normativa N.TC-020/2015.  

1 – ESCOPO DOS EXAMES  

a. Legislação aplicada:  

Decreto nº 037/1999 - Dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas no âmbito da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.  

Decreto nº 1.322/2017 - Estabelece normas relativas ao regime de adiantamento no âmbito 

do Poder Executivo e estabelece outras providências.  

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. 

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 006/2017 - 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. 
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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; 

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

http://sigef1.sef.sc.gov.br/SIGEF2017/CAD/CADListarPrestacaoContas.aspx?CdTransacao=4

09; 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 

Exercício 2017. 

 

3 – LEVANTAMENTO DOS RECURSOS CONCEDIDOS 

A SECONTI fez o levantamento dos recursos concedidos no exercício de 2017 por meio do 

adiantamento com a emissão do relatório Imprimir Nota de empenho Célula do Módulo de Programação 

e Execução Orçamentária do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF entre o 

período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Constam ainda neste relatório SIGEF estornos de empenhos não pagos que foram: 

000075/2017 - Valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) 

000131/2017 - Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) 

000142/2017 - Valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) 

000145/2017 - Valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) 

003755/2017 - Valor de R$ 1.000,00(um mil reais) 

006976/2017 - Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) 

 

4 – PROCESSOS ANALISADOS 

Os processos de prestação de contas com recursos concedidos pelo regime de adiantamento 

foram analisados em sua totalidade. Todos os processos analisados foram organizados em ordem 

cronológica nas caixas de arquivo e serão enviados para o setor de arquivo permanente da 

Universidade. 
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De todos os pagamentos de recursos concedidos através de adiantamento, embora solicitada 

várias vezes, por e-mail ou telefone, está pendente apenas a prestação de contas referente à Nota de 

empenho 005590/2017, Ordem bancária 197651/2017 no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Centro 

de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID. Segue abaixo um dos e-mails enviado dia 08/06/2018: 

De: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECONTI - REITORIA - UDESC 
Enviado: sexta-feira, 8 de junho de 2018 16:57 
Para: DIRECAO DE ADMINISTRACAO - DAD - CEFID - UDESC 
Assunto: Enc: Prestação de Contas - Adiantamento 

  

Boa tarde, 
À Direção de Administração do CEFID, 
Tendo em vista que os processos de Prestação de Contas de adiantamento de recursos devem ser 
analisados em sua totalidade, solicitamos, com URGÊNCIA, que o processo de prestação de contas do 
adiantamento pago referente à Nota de Empenho 005590/2017 e Ordem bancária 197651/2017 no 
valor de R$ 1.000,00(um mil reais), seja enviado à SECONTI para análise.  
Informamos que iremos concluir o Relatório de Controle Interno e enviar ao Magnífico Reitor, 
mas caso esta prestação de contas não seja enviada à SECONTI  para análise da prestação de contas 
referente ao pagamento realizado através da Ordem bancária acima ficará como pendente neste 
Relatório. 
Atenciosamente, 
Marcos Régio  
Secretaria do Controle Interno - SECONTI  
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC  
seconti.reitoria@udesc.br  
Fone Interno: 47942 Rede do Governo: 01847942 Externo: (48)3664-7942 

 

Seguem abaixo os processos analisados: 

 

Centro de Artes - CEART 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

005730/2017 010394/2017   

Centro de ensino a Distância - CEAD 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

005288/2017    

Centro de Ciências de Agroveterinárias – CAV  

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

021143/2016 021144/2016 002183/2017 002182/2017 

004481/2017 004479/2017 007071/2017 007073/2017 

010272/2017 010278/2017 012629/2017 012630/2017 

015291/2017 015293/2017 021139/2016 002184/2017 

004480/2017 007077/2017 010276/2017 012628/2017 
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015292/2017 017301/2017   

Centro de Educação Superior do Planalto Norte - CEPLAN 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

005719/2017 008511/2017 016320/2017 009294/2017 

Centro de Ciência da Saúde e do Esporte - CEFID 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

004447/2017 008651/2017 000000/2017  

Obs.: Faltando processo de prestação de contas referente ao empenho 005590/2017. 

 

Centro de Educação Superior do Alto Vale Itajaí - CEAVI 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000523/2017 008107/2017 000521/2017 000524/2017 

008106/2017    

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000145/2017 000193/2017 003639/2017 006405/2017 

007028/2017 009063/2017 010995/2017 010970/2017 

014737/2017 014739/2017 017331/2017 000143/2017 

003644/2017 007025/2017 010974/2017 014735/2017 

016970/2017    

Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

003228/2017    



 
 

5 
 

Centro de Educação Superior do Oeste - CEO 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000102/2017 000213/2017 003564/2017 004656/2017 

006351/2017 009999/2017 012158/2017 015304/2017 

016923/2017 000209/2017 002588/2017 011672/2017 

017785/2017    

Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000356/2017 007994/2017 008503/2017 014904/2017 

008504/2017    

Reitoria 

SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº SGP-E Nº 

000573/2017 000560/2017 006590/2017 008408/2017 

010993/2017 011878/2017 015195/2017 017009/2017 

000081/2017 004090/2017 009197/2017 014301/2017 

016204/2017 017591/2017   

 

5 - IMPROPRIEDADES/RECOMENDAÇÕES/PROVIDÊNCIAS: Adiantamento para Material de 

Consumo e Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

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.  
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Recomendação 01: Recomendamos numerar as folhas sequencialmente em ordem cronológica 

conforme determina a legislação, bem como observar esta recomendação para os próximos processos 

de prestação de contas, evitando-se assim problemas futuros com o Controle Externo. 

Art. 38. Os documentos que devem compor a prestação de contas de recursos concedidos 

a título de adiantamento, subvenção, auxílio e contribuição serão autuados no órgão 

concedente, constituindo processo administrativo, com folhas sequencialmente 

numeradas em ordem cronológica. (Grifo nosso) (art. 38 da IN N.TC-014/2012).  

 

Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 

devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, 

devendo conter, no mínimo, os seguintes documentos: (Grifo nosso) (art. 15 do Decreto 

Estadual nº 1.322/2017) 

 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Folhas dos processos foram 

sequencialmente numeradas. Processos SGPe 010993/2017 e SGPe 014739/2017. 

 

b) Impropriedade 02: Comprovantes de despesas estão sem a identificação da MARCA e 

MODELO do veículo conforme determina a legislação em vigor. 

Recomendação 02: Recomendamos incluir termo complementando as informações ausentes e 

obrigatórias, pela legislação em vigor, bem como orientar os motoristas para que solicitem a inclusão 

da MARCA e MODELO dos veículos nos documentos fiscais de despesas.  

§3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos 

devem conter, também, a identificação do número da placa, MARCA e MODELO do veículo 

e a quilometragem registrada no hodômetro ou horímetro, adotando-se procedimento 

análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante. (Grifo nosso) (art. 

38, abaixo, da Instrução Normativa N.TC-020/2015) 

 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativas que 

geralmente acontece por esquecimento do motorista ou por problemas nos sistemas de impressão dos 

comprovantes fiscais dos postos de combustíveis. Inclusão também do relatório GAX emitido do 

Sistema de Gerenciamento da Frota de Veículos do Estado - GVE como documento de 

complementação das informações faltantes. Processos SGPe 008408/2017, SGPe 017009/2017, 

SGPe 002183/2017, SGPe 000145/2017, SGPe 010995/2017, SGPe 014739/2017, SGPe 

017331/2017, SGPe 016320/2017, SGPe 012158/2017 e SGPe 016923/2017. 

 

c) Impropriedade 03: Faltando comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos 

cheques.  

Recomendação 03: Recomendamos que sejam incluídas as fotocópias dos cheques ou comprovantes 

de transferências eletrônicas, bem como observar esta recomendação para as próximas prestações de 

contas conforme exigência da legislação vigente. 
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Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 
devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
IV – fotocópias dos cheques ou comprovante de transferência eletrônica, exceto 
para os adiantamentos realizados por meio do CPESC; (Grifo nosso) (art. 15 do Decreto 
Estadual nº 1.322/2017) 
 
Art. 40. A prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento deve conter os 
documentos discriminados no Anexo V. 
I Documentos de requisição; 
II Balancete de prestação de contas; 
III Nota de empenho, nota de liquidação e nota de estorno de empenho, se houver; 
IV Extrato da conta bancária com a movimentação completa do período; 
V Documentos comprobatórios das despesas; 
VI Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques; 
VII Guia de recolhimento do saldo não utilizado, se houver. 
VIII Relatório detalhado da utilização dos recursos com justificativa fundamentada da 
necessidade de utilização de cheques ou do pagamento de despesas em espécie. (Grifo 
nosso) (Anexo V da IN N.TC-014/2012) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativas que 

geralmente acontece por esquecimento do próprio responsável pelo adiantamento. Processos SGPe 

008408/2017, SGPe 017009/2017 e SGPe 017331/2017.  

 

d) Impropriedade 04: Faltando extrato bancário com a movimentação completa do período e 

extrato da aplicação financeira. 

Recomendação 04: Recomendamos providenciar e incluir no presente processo o extrato bancário 

com a movimentação financeira completa do período, bem como da aplicação financeira, conforme 

exigência da legislação vigente. 

Art. 40. A prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento deve conter 
os documentos discriminados no Anexo V.  
ANEXO V DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
ADIANTAMENTO (Art. 40) 
I Documentos de requisição; 
II Balancete de prestação de contas; 
III Nota de empenho, nota de liquidação e nota de estorno de empenho, se houver; 
IV Extrato da conta bancária com a movimentação completa do período; 
V Documentos comprobatórios das despesas; 
VI Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques; 
VII Guia de recolhimento do saldo não utilizado, se houver. 
VIII Relatório detalhado da utilização dos recursos com justificativa fundamentada da 
necessidade de utilização de cheques ou do pagamento de despesas em espécie. (Grifo 
nosso) (Anexo V da IN N.TC-014/2012) 
 
Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 
devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
I – demonstrativo emitido pelo Sistema de Gestão do CPESC, identificando toda a 
movimentação financeira no período de vigência do adiantamento, exceto nos casos de 
adiantamento não realizado por meio do CPESC, quando deverá ser apresentado balancete 
de prestação de contas acompanhado do extrato da conta-corrente e da aplicação 
financeira; (Grifo nosso) (art. 15 do Decreto Estadual nº 1.322/2017) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Em relação ao extrato bancário 

com a movimentação completa do período houve a inclusão do extrato faltante, mas quanto ao extrato 

da aplicação financeira não foi incluído e justificado pelos responsáveis por não saberem qual aplicação 

fazer e inclusão do Ofício CFIN/Reitoria 007/2018 enviado ao Banco do Brasil solicitando aplicação de 

todas as contas de adiantamento da Universidade, e pela mudança recente da legislação. Processos 
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SGPe 000560/2017, SGPe 017009, SGPe 015291/2017, SGPe 000145/2017, SGPe 017331/2017, 

SGPe 016320/2017, SGPe 006351/2017, SGPe 009999/2017 e SGPe 016923/2017. 

 

e) Impropriedade 05: Comprovante de despesa é Nota Fiscal de Prestação de Serviços, mas o 

Adiantamento foi empenhado para Material de Consumo. 

Recomendação 05: Informamos que os comprovantes de despesas são de Prestação de Serviços e 

o presente adiantamento teve como finalidade despesas com Material de Consumo, assim estas 

despesas não atendem a finalidade para a qual foi concedido este adiantamento. Recomendamos a 

inclusão, no presente processo, de justificativa para a impropriedade apontada e atenção para as 

próximas despesas. Lembramos que o responsável pelo adiantamento é o responsável pela 

observância das normativas referente à concessão de recursos.  

Art. 7º O responsável por adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes para 
cobrir despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender a 
despesas distintas de suas finalidades. (Art. 7º IN N.TC-014/12) (Grifo nosso) 
Art. 14 A prestação de contas de recursos antecipados a título de adiantamento será 
composta de forma individualizada, de acordo com a finalidade da despesa, por meio 
de processo devidamente autuado, protocolizado e com folhas sequencialmente numeradas. 
(Art. 14 Decreto Estadual 037/1999) (Grifo nosso). 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa 

relatando que a empresa fornecedora do material de consumo foi a mesma que fez o beneficiamento 

do material sendo necessário emitir comprovante fiscal de venda e de serviços. Processo SGPe 

010993/2017. 

 

f) Impropriedade 06: Faltando assinaturas nos seguintes documentos: Balancete TC-28, Ordem 

bancária, Nota de empenho e Nota de estorno de empenho.  

Recomendação 06: Tendo em vista que estes documentos são exigidos nas prestações de contas, 

recomendamos providenciar as assinaturas nos seguintes documentos: Balancete TC-28, Ordem 

bancária, Nota de empenho e Nota de estorno de empenho.  

 
Art. 40. A prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento deve conter 
os documentos discriminados no Anexo V.  
ANEXO V DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
ADIANTAMENTO (Art. 40) 
I Documentos de requisição; 
II Balancete de prestação de contas; 
III Nota de empenho, nota de liquidação e nota de estorno de empenho, se houver; 
IV Extrato da conta bancária com a movimentação completa do período; 
V Documentos comprobatórios das despesas; 
VI Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques; 
VII Guia de recolhimento do saldo não utilizado, se houver. 
VIII Relatório detalhado da utilização dos recursos com justificativa fundamentada da 
necessidade de utilização de cheques ou do pagamento de despesas em espécie. (Grifo 
nosso) (Anexo V da IN N.TC-014/2012) 
 
Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 
devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
I – demonstrativo emitido pelo Sistema de Gestão do CPESC, identificando toda a 
movimentação financeira no período de vigência do adiantamento, exceto nos casos de 
adiantamento não realizado por meio do CPESC, quando deverá ser apresentado 
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balancete de prestação de contas acompanhado do extrato da conta-corrente e da 
aplicação financeira; (Grifo nosso) (art. 15 do Decreto Estadual nº 1.322/2017) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciadas as respectivas 

assinaturas. Processos SGPe 000081/2017, SGPe 009197/2017, SGPe 002184/2017, SGPe 

007077/2017, SGPe 000209/2017, SGPe 011672/2017, SGPe 000560/2017, SGPe 008408/2017, 

SGPe 010993/2017, SGPe 002183/2017, SGPe 002182/2017, SGPe 010995/2017, SGPe 

017331/2017, SGPe 016320/2017 e SGPe 000102/2017. 

 

g) Impropriedade 07: Faltando o carimbo de certificação nos comprovantes de despesas.  

Recomendação 07: Recomendamos a certificação dos comprovantes de despesas em atendimento à 

legislação vigente.  

 
Art. 15. Os comprovantes de despesas com aquisição de bens e prestação de serviços 
devem conter o atestado de recebimento firmado pelo responsável. (Grifo nosso) (IN 
N.TC-014/2012) 
 
Art. 41. Os comprovantes de despesas com aquisição de bens e prestação de serviços 
devem conter o atestado de recebimento firmado pelo responsável. (Grifo nosso) (IN 
N.TC-020/2015) 
 
Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 
devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
§ 5º Nos comprovantes de despesas deve constar o atestado de recebimento firmado 
pelo responsável. (Grifo nosso) (Decreto Estadual nº 1.322/2017) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciadas as 

certificações nos comprovantes de despesas. Processos SGPe 007077/2017 e SGPe 008408/2017. 

  

h) Impropriedade 08: Faltam cópias dos comprovantes de despesas impressos em papel 

térmico. 

Recomendação 08: Recomendamos que 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.: DANFE NFC-e, comprovante de transações bancárias, 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. 
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Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciadas as fotocópias 

dos comprovantes de despesas impressos em papel térmico. Processos SGPe 006351/2017 e SGPe 

012158/2017. 

 

i) Impropriedade 09: Comprovante de despesa totalmente ilegível.  

Recomendação 09: Tendo em vista que o comprovante de despesa encontra-se totalmente ilegível 

recomendamos solicitar à empresa, e anexar ao presente processo, uma cópia legível do documento 

original. Recomendamos ainda que caso o comprovante de despesa seja impresso em papel térmico, 

que o torne ilegível com o tempo,  tirar cópia legível e autenticá-la com o carimbo de “Confere com o 

Original”. Ex.: DANFE NFC-e, comprovante de transações bancárias, cupom fiscal, etc.  

 
Art. 11. Constituem comprovantes regulares da despesa pública no regime de 
adiantamento os documentos fiscais, em primeira via, conforme definido na 
legislação tributária.  
§ 1º O documento fiscal, para fins de comprovação da despesa, deve indicar:  
I – a data de emissão, o nome, o endereço e o número do CPF ou do CNPJ do 
destinatário, conforme o caso;  
II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, 
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo 
admitidas descrições genéricas;  
III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da 
operação.  
§ 2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os 
serviços, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para 
que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa 
e demonstrada sua vinculação com o objeto do adiantamento. (Grifo nosso) (IN N.TC-
014/12) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa 

relatando que não conseguiram emitir outro documento fiscal e inclusão do relatório GAX do sistema 

GVE com informações complementares. Processo SGPe 010995/2017.   

j) Impropriedade 10: Comprovante de despesa não atende as exigências da legislação 

tributária.   

Recomendação 10: Tendo em vista que o comprovante de despesa não atende as exigências do art. 

11 da IN N.TC-014/2012, abaixo, bem como do art. 38 da IN N.TC-020/2015, abaixo, recomendamos 

a inclusão no presente processo do documento fiscal que esteja de acordo com as Normativas citadas.  

Conforme art. 11 e art. 12 da IN N.TC-014/2012: 

Art. 11. Constituem comprovantes regulares da despesa pública no regime de 
adiantamento os documentos fiscais, em primeira via, conforme definido na 
legislação tributária.  
§ 1º O documento fiscal, para fins de comprovação da despesa, deve indicar:  
I – a data de emissão, o nome, o endereço e o número do CPF ou do CNPJ do 
destinatário, conforme o caso;  
II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, 
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo 
admitidas descrições genéricas;  
III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da 
operação.  
§ 2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os 
serviços, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para 
que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa 
e demonstrada sua vinculação com o objeto do adiantamento. (Grifo nosso) 



 
 

11 
 

Art. 12. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, 
na forma da legislação tributária.  

 
Conforme art. 38 e art. 39 da IN N.TC-020/2015: 

Art. 38. Os comprovantes de despesa pública serão os definidos na legislação 
tributária, na via do destinatário, conforme a espécie de transação. 
§1º O documento fiscal, para fins de comprovação da despesa, deve indicar: 
I - a data de emissão, o nome, o endereço e o número do CNPJ do destinatário, 
conforme o caso; 
II - a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, 
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo 
admitidas descrições genéricas; 
III - discriminação dos valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o 
valor total da operação. 
§2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os 
serviços, e suas respectivas unidades, o responsável deve elaborar termo 
complementando as informações, para que fiquem claramente evidenciados todos os 
elementos caracterizadores da despesa. 
§3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de 
veículos devem conter, também, a identificação do número da placa, marca e modelo 
do veículo e a quilometragem registrada no hodômetro ou horímetro, adotando-se 
procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante. 
Art. 39. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, 
na forma da legislação tributária. 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão do comprovante fiscal 

e justificativa. Processos SGPe 000143/2017 e SGPe 007025/2017. 

 

k) Impropriedade 11: Comprovante fiscal de despesa foi emitido com data fora do período de 

aplicação dos recursos.  

Recomendação 11: Informamos que as Prestações de contas dos recursos recebidos a título de 

adiantamento, sob a vigência do Decreto Estadual 037/1999, deverão ocorrer no prazo de 60(sessenta 

dias) da data do crédito financeiro dos recursos, assim algumas despesas foram realizadas fora deste 

prazo de aplicação dos recursos. Recomendamos a inclusão, no presente processo, de justificativa 

para a impropriedade apontada e atenção para as próximas despesas. Lembramos que o responsável 

pelo adiantamento é o responsável pela observância das normativas referente à concessão de 

recursos.  

Art. 16 A prestação de contas de recursos recebidos a título de adiantamento se 

dará no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do seu recebimento, sob pena 

de aplicação de correção monetária e multa do órgão ou entidade a que pertencer o crédito, 

incidentes sobre o valor do numerário recebido pelo servidor e tendo por base a data em 

que a prestação de contas deveria ter ocorrido. (Art. 16 Decreto Estadual 037/1999) (Grifo 

nosso) 

Art. 7º O responsável por adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes 

para cobrir despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender 

a despesas distintas de suas finalidades. (Art. 7º IN N.TC-014/12) (Grifo nosso) 
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Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa 

relatando que houve confusão devido a publicação do Decreto 1.322/2017, pois o prazo de aplicação 

desta nova legislação passou a ser de 90 dias.  Processo SGPe 010993/2017. 

 

l) Impropriedade 12: Comprovante de despesa com data de certificação posterior à data do 

pagamento.  

Recomendação 12: Solicitamos incluir justificativa para que a data da certificação da despesa esteja 

posterior à do pagamento. Lembramos que a despesa pública deve seguir os seguintes estágios: 

empenho, liquidação e pagamento. Assim, recomendamos observar os estágios das despesas públicas 

estabelecidos nas normas de Direito Financeiro. 

Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 

liquidação. (Grifo nosso) (Lei 4.320/64) 

 
Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de Justificativa.  

Processo SGPe 000356/2017. 

 

m) Impropriedade 13: Comprovante de pagamento não nominal ao Fornecedor(Pessoa Jurídica), 

mas a terceiro(Pessoa física).  

Recomendação 13: Recomendamos incluir justificativa para que o pagamento tenha sido realizado à 

pessoa física e não à OAB Subseção Canoinhas, pessoa jurídica prestadora dos serviços. Lembramos 

que as despesas devem ser nominais ao Credor e neste caso é a OAB Subseção Canoinhas, ou seja, 

obrigatoriamente, deveria ter sido creditado à OAB Canoinhas. 

 

Art. 6º Fica vedado utilizar recursos do adiantamento para: 
II – aplicar em despesa diversa daquela autorizada no ato de concessão e na nota 
de empenho; (Grifo nosso) (Decreto Estadual nº 1.322/2017) 
 
Art. 7º O responsável por adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes para 
cobrir despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender a 
despesas distintas de suas finalidades. (Grifo nosso) (IN N.TC-014/2012) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de declaração da 

OAB – Subseção de Canoinhas solicitando à Universidade para que o pagamento fosse realizado na 

conta bancária do prestador de serviços da OAB – Subseção de Canoinhas. Processo SGPe 

004480/2017. 

 

n) Impropriedade 14: Devolução do saldo não utilizado realizado após o período de aplicação 

dos recursos, bem como de sua prestação de contas.   

Recomendação 14: Solicitamos incluir justificativa para que a devolução do saldo não utilizado tenha 

sido realizada após o período de Aplicação dos recursos, bem como de sua Prestação de Contas. 

Lembramos que a Prestação de contas dos Recursos recebidos a título de adiantamento deve ser no 

prazo de 60 dias contados de seu recebimento, na vigência do Decreto 037/99. Assim, 

recomendamos observarem o prazo da aplicação dos recursos e Prestação de Contas ao receberem 
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recursos a título de adiantamento. Obs.: Embora não tenha havido despesa o prazo de prestação de 

contas continua sendo os 60 dias do recebimento dos recursos financeiros, incluindo neste prazo a 

devolução do saldo. 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 000209/2017.   

 

o) Impropriedade 15: Material adquirido com valor acima do praticado no mercado tendo em vista 

a aquisição dos mesmos materiais e no mesmo período pelo Centro de Ciências Tecnológicas – CCT. 

(§§2º, 3º e 4º art. 21 da IN PROAD 003/2011 e §§2º, 3º e 4º art. 14 do Decreto 1.127/2008). 

Recomendação 15: Informamos que ao analisar o processo SGPE 000193/2017, também de 

adiantamento de recursos financeiros, do Centro de Ensino desta Universidade, CCT/UDESC,  nos 

deparamos com a aquisição dos equipamentos CONTROLE REMOTO UNIVERSAL para ar 

condicionados pelo valor unitário de R$ 33,00(trinta e três reais), ou seja, os mesmos equipamentos 

adquiridos por este Centro de Ensino da Universidade, FAED/UDESC, só que pelo preço unitário de 

R$ 94,00(noventa e quatro reais). Embora declaração de valor de mercado fl. 47 e orçamentos fls. 21 

e 22, identificamos diferenças consideráveis nos valores unitários dos equipamentos adquiridos na fl. 

24 e fl. 49, assim recomendamos justificar o motivo desta diferença. Lembramos que nas aquisições 

da administração pública deve-se sempre observar o princípio da economicidade. 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa 

informando que os controles dos aparelhos de ar condicionados adquiridos eram diferentes dos 

adquiridos pelo CCT e eram específicos para os aparelhos instalados no Centro de Ensino por 

possuírem algumas peculiaridades. Processo SGPe 000356/2017.  

6 - IMPROPRIEDADES/RECOMENDAÇÕES/PROVIDÊNCIAS: Adiantamento para Diárias-civil 

nacional e internacional. 

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: Faltando os extratos da Aplicação financeira.  

Recomendação 01: Providenciar e anexar ao processo os extratos da aplicação financeira em 

atendimento à legislação em vigor.   

Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 

devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 

conter, no mínimo, os seguintes documentos: 

I – demonstrativo emitido pelo Sistema de Gestão do CPESC, identificando toda a 

movimentação financeira no período de vigência do adiantamento, exceto nos casos de 
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adiantamento não realizado por meio do CPESC, quando deverá ser apresentado balancete 

de prestação de contas acompanhado do extrato da conta-corrente e da aplicação 

financeira; (Grifo nosso) (Decreto Estadual nº 1.322/2017) 

 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de documentos e 

justificativas. Processos SGPe 016970/2017, SGPe 017785/2017, SGPe 016204/2017 e SGPe 

017591/2017. 

 

b) Impropriedade 02: Pagamento das diárias após o início da viagem.  

Recomendação 02: Recomendamos observar a legislação abaixo em relação ao pagamento das 

diárias tendo em vista que elas devem ser pagas antes da viagem.  

Art. 5º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas 
seguintes situações, a critério da autoridade competente: 
I - durante a viagem já iniciada na hipótese de emergência, conforme Art. 3º desta instrução 
normativa. 
II - parceladamente se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas 
sempre antes de expirado o período já contemplado pelas diárias. (IN PROPLAN/PROAD 
006/2017) (Grifo nosso) 
 
§ 1º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, salvo situações 
excepcionais, previstas na legislação própria do ente. (art. 17 da IN N.TC-014/2012) (Grifo 
nosso) 
 
Art. 13. A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas 
seguintes situações, a critério da autoridade competente: 
I - durante a viagem já iniciada na hipótese de emergência; 
II - parceladamente se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas 
sempre antes de expirado o período já contemplado pelas diárias. (Decreto Estadual 
1.127/2008) (Grifo nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 016970/2017 e SGPe 016204/2017.  

 

c) Impropriedade 03: Faltando 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 para o pagamento de diárias em que o 

deslocamento tiver início na sexta-feira e incluir sábado, domingo e feriados, em relação ao formulário 

de concessão de diárias fl. 25, tendo em vista as exigências dos §2º art. 17 da IN N.TC-014/2012, § 3º 

art. 11 do Decreto Estadual 1.127/2008 e art. 8º da IN PROPLAN/PROAD 006/2017.   

§ 2º Os períodos de deslocamentos iniciados em sextas feiras e em dias não úteis serão 
expressamente justificados e autorizados pela autoridade competente. (§2º art. 17 da 
IN N.TC-014/2012) (Grifo nosso) 

§ 3º As solicitações de autorização e de pagamento de diária, quando o deslocamento tiver 
início a partir de sexta-feira, bem como os que incluem sábado, domingo e feriados, serão 
expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo ordenador 
de despesas a respectiva aceitação da justificativa. (§ 3º art. 11 do Decreto Estadual 
1.127/2008) (Grifo nosso) 



 
 

15 
 

Art. 8º As solicitações de autorização e de pagamento de diária, quando o deslocamento 
tiver início às sextas-feiras, bem como os que incluírem sábados, domingos e feriados, 
deverão ser expressamente justificadas no Sistema de Requisição de Viagens, e 
autorizada pelo ordenador de despesas ou servidor por ele designado. (art. 8º da IN 
PROPLAN/PROAD 006/2017) (Grifo nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Incluída justificativa. Processo 

SGPe 017785/2017 e SGPe 017591/2017. 

  

d) Impropriedade 04: Faltando comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos 

cheques.  

Recomendação 04: Recomendamos que sejam incluídas as cópias dos cheques ou comprovantes de 

transferências eletrônicas conforme exigência do inciso IV, art. 15 do Decreto Estadual nº 1.322/2017, 

abaixo, e art. 40 da IN N.TC-014/2012.  

Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo 
devidamente protocolizado, autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
IV – fotocópias dos cheques ou comprovante de transferência eletrônica, exceto 
para os adiantamentos realizados por meio do CPESC; (Grifo nosso) (inciso IV, art. 15 do 
Decreto Estadual nº 1.322/2017) 

 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Incluída justificativa. Processo 

SGPe 017591/2017.  

 

e) Impropriedade 05: Autorização da viagem pelo ordenador de despesas ocorreu após o início 

da viagem e pagamento das diárias ocorreu antes da autorização do ordenador de despesas, conforme 

formulário de concessão de diárias. 

Recomendação 05: Embora o pagamento tenha sido realizado antes do início da viagem, conforme 
determina a legislação, a viagem não havia sido autorizado formalmente e previamente pelo ordenador 
de despesas ou servidor que detivesse delegação de competência. Assim recomendamos observar a 
legislação em vigor, abaixo, em relação à autorização prévia tanto para a realização da viagem quanto 
para o pagamento das diárias. 

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 prévia e 
formalmente autorizado pelo ordenador de despesas (Reitor ou Diretor Geral de Centro) 
ou servidor que tenha delegação de competências. (IN PROPLAN/PROAD 006/2017) (Grifo 
nosso) 
 
Art. 16. A concessão de diárias será prévia e formalmente autorizada pelo ordenador 
de despesas ou por quem detenha delegação de competência. (IN N.TC-014/2012) (Grifo 
nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 017301/2017 e SGPe 016204/2017.  

 

f) Impropriedade 06: Pagamento das diárias realizado em 2(duas) parcelas.  
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Recomendação 06: Recomendamos observar a legislação abaixo em relação ao pagamento das 

diárias tendo em vista que elas devem ser pagas de uma só vez. 

Art. 5º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes 
situações, a critério da autoridade competente: 
I - durante a viagem já iniciada na hipótese de emergência, conforme Art. 3º desta instrução 
normativa. 
II - parceladamente se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas 
sempre antes de expirado o período já contemplado pelas diárias. (art. 2º da IN 
PROPLAN/PROAD 006/2017) (Grifo nosso) 
 
§ 1º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, salvo situações 
excepcionais, previstas na legislação própria do ente. (§1º, art. 17 da IN N.TC-014/2012) 
(Grifo nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 017301/2017.  

 

g) Impropriedade 07: Comprovante de despesa não é do local de destino. 

Recomendação 07: Informamos que os comprovantes da estada, para efeito das prestações de contas 

de diárias, devem ser do local de destino, conforme legislação. Assim recomendamos que para as 

próximas prestações de contas incluam comprovantes da estada do local de destino, bem como que 

deem conhecimento desta recomendação aos servidores do Centro. No caso o deslocamento foi 

Joinville/SC – Florianópolis/SC e o comprovante de estada é de Barra Velha/SC. Ex.: Se o destino foi 

Florianópolis/SC, o comprovante de estada deve ser de Florianópolis/SC.  

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 016970/2017.  

 

h) Impropriedade 08: Falta autorização formal do ordenador de despesas(Diretor Geral do 

Centro) ou servidor que detenha delegação de competência no formulário de concessão de diárias. 

Recomendação 08: Recomendamos incluir documento de delegação dos servidores que aprovaram 

os pagamentos de diárias conforme formulários de concessão de diárias. Lembramos que a 

competência para autorização das diárias nos Centros de Ensino é do Diretor Geral do Centro ou 

servidor com delegação de competência segundo o  art. 2º da IN PROPLAN/PROAD 006/2017. 

Pedimos observar também o art. 16 da IN N.TC-014/2012, abaixo:    

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. (art. 2º da IN PROPLAN/PROAD 
006/2017) (Grifo nosso)  
 
Art. 16. A concessão de diárias será prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de 
despesas ou por quem detenha delegação de competência. (art. 16 da IN N.TC-
014/2012) (Grifo nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 016970/2017.  
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i) Impropriedade 09: Faltam as assinaturas nos formulários: relatório de tráfego e autorização 

para uso de veículo.  

Recomendação 09: Providenciar as assinaturas nos relatórios de tráfego de veículos, bem como nas 

autorizações para uso dos veículos. Pedimos atenção nestes 2(dois) documentos pois são obrigatórios 

nas prestações de contas de diárias e devem sempre ser assinados em seus respectivos campos. 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciadas as assinaturas 

e incluída justificativa. Processo SGPe 017785/2017.  

 

j) Impropriedade 10: Faltando os comprovantes de deslocamentos: relatório de tráfego e 

autorização para uso de veículo.  

Recomendação 10: Incluir no presente processo os comprovantes de deslocamentos, no caso, 

Relatório de Tráfego e Autorização para uso de Veículo, tendo em vista serem documentos obrigatórios 

nas prestações de contas de Diárias-civil. 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão dos documentos. 

Processo SGPe 016970/2017.  

 

k) Impropriedade 11: Faltando Portaria autorizando os(as) servidores(as) a se ausentarem do 

País, bem como o deferimento do Diretor Geral.   

Recomendação 11: Recomendamos a inclusão, no presente processo, da publicação no Diário Oficial 

do Estado – DOE autorizando os(as) servidores(as) a se ausentarem do país, bem como a inclusão do 

deferimento do Diretor Geral, conforme art. 9º da IN PROPLAN/PROAD 006/2017 e também o art. 12 

do Decreto Estadual 1.127/2008, abaixo: 

Art. 9º A autorização de deslocamentos para viagens ao exterior e do crédito do valor da 
diária, dar-se-á pelo Reitor da Universidade ou autoridade por ele delegada, depois de 
deferido pelo Diretor Geral dos Centros ou autoridade por ele delegada nos termos 
da legislação vigente e depois de realizada a solicitação no Sistema de Requisição de 
Viagens. 
§2º Somente será creditado o valor da diária para a realização de viagem ao exterior, 
depois de publicação no Diário Oficial do Estado do ato do Reitor ou do Governador 
do Estado ou autoridades por eles delegadas, conforme o caso, autorizando o servidor 
ausentar-se do país. (Grifo nosso) (art. 9º da IN PROPLAN/PROAD 006/2017) 
 
Art. 12. A autorização de deslocamento para viagens ao exterior e do crédito do valor da 
diária, dar-se-ão pelo Governador do Estado ou autoridade por ele delegada, depois de 
deferido pelo titular ou dirigente do órgão ou entidade, respectivamente, ou autoridade 
delegada, nos termos da legislação pertinente, depois de formalizada a proposta no 
formulário Solicitação de Diária (MCP-191). 
§ 3º Somente será creditado o valor da diária para a realização de viagem ao exterior, 
depois da publicação no Diário Oficial do Estado do ato do Governador do Estado 
autorizando o servidor ou agente político a ausentar-se do país. (Grifo nosso) (§3º 
do art. 12 do Decreto Estadual 1.127/2008) 

 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de documentos e 

justificativa. Processo SGPe 017591/2017. 
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l)  Impropriedade 12: Servidor antecipou o retorno em relação ao horário autorizado no 

formulário de concessão de diárias, tendo assim direito a MEIA Diária e não mais a Diária integral.  

Recomendação 12: Considerando o horário de chegada previsto no formulário de concessão de 

diárias e horário de chegada realizado no relatório de viagem verificamos que o servidor antecipou o 

horário de chegada em Joinville/SC em 2:30h, assim o tempo total de viagem foi de 10:00h e não mais 

de 12:30h como previsto inicialmente, o que não lhe dá direito a 1(uma) diária integral, mas sim apenas 

a MEIA DIÁRIA. Tendo em vista que o servidor recebeu 1(uma) diária integral e houve a antecipação 

do retorno da viagem com o período de deslocamento do servidor, não sendo igual ou superior a 

12(doze) horas, conforme determina a legislação, abaixo, recomendamos a devolução de MEIA DIÁRIA 

e a inclusão do comprovante de recolhimento no presente processo. 

Verificamos ainda que mais 2(dois) servidores estão nesta mesma situação, pois viajaram juntos no 

mesmo veículo oficial da UDESC e com mesmo destino, conforme Relatório de tráfego. Assim, 

considerando que os 3(três) servidores viajaram no mesmo veículo oficial da UDESC e que os horários 

de saída da origem e chegada também na origem devem ser os mesmos, concluimos que também 

houve a antecipação do retorno da viagem com o período de deslocamento dos servidores, não sendo 

igual ou superior a 12(doze) horas, conforme determina a legislação, abaixo, assim, também 

recomendamos a devolução de MEIA DIÁRIA e a inclusão do comprovante de recolhimento no presente 

processo destes servidores.  

 

Art. 6º As diárias serão concedidas por dia de deslocamento, assim entendido o período de 
24 (vinte e quatro) horas contadas da partida do servidor. 
§ 1º Será concedida diária integral para período de deslocamento igual ou superior a 12 
(doze) horas. 
§ 2º Será concedida meia diária para o período de deslocamento igual ou superior a 4 
(quatro) horas e inferior a 12 (doze) horas. (art. 6º da IN PROPLAN/PROAD 006/2017) (Grifo 
nosso) 
 
Art. 12 O servidor é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas 
em até 5 (cinco) dias úteis, por meio de depósito identificado em agência e conta bancária 
da UDESC através de guia de devolução emitida no site da Secretaria da Fazenda. 
§1º No caso de retorno antecipado ou de qualquer circunstância que tenha levado à não 
realização da viagem, o servidor restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo 
estabelecido no caput, a contar da data do seu retorno ou a contar da data que deveria tê-
la iniciado, conforme o caso. (art. 12 da IN PROPLAN/PROAD 006/2017) (Grifo nosso) 
 
§ 2º No caso de retorno antecipado ou se, por qualquer circunstância, não tiver sido 
realizada a viagem, o beneficiário restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo 
estabelecido pelo concedente. (§2º, art. 19 da IN N.TC-014/2012) (Grifo nosso) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciadas as devoluções 

e inclusão dos comprovantes. Processo SGPe 016970/2017.  

 

m) Impropriedade 13: Autorização para transporte do Departamento de transporte e Terminais – 

DETER é para Capão Alto/SC e a viagem é para cidade diferente da autorizada.  

Recomendação 13: Recomendamos incluir justificativa em relação aos destinos da autorização de 

transporte do DETER estarem diferentes dos destinos autorizados nos formulários de concessão de 

diárias e nos relatórios de tráfego.  
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Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Inclusão de justificativa. 

Processo SGPe 017301/2017. 

 

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

cumprimento do objetivo da viagem.   

Recomendação 14: Recomendamos incluir um dos documentos de despesas descritos nos incisos II 

ou III, §1º do art. 18 da IN PROPLAN/PROAD 006/2017. Caso não haja comprovante recomendamos 

a devolução da diária com as devidas atualizações monetárias e a inclusão do comprovante de 

devolução no presente processo.    

§1º O servidor beneficiário das diárias deverá apresentar, ao setor responsável por Diárias, 
nos Centros de Ensino ou Reitoria, como comprovante, um dos documentos descritos em 
cada um dos incisos I e II ou I e III deste parágrafo, que confirmem: 
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. 
II – Comprovantes da estada no local de destino: 
a) nota fiscal de hospedagem; 
b) nota fiscal de alimentação; 
III – Comprovantes do cumprimento do objetivo da viagem: 
a) Ofício de apresentação com o ciente da autoridade competente, quando se tratar 
de auditoria, inspeção e similares; 
b) lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento, atividades 
de capacitação ou formação profissional; 
c) outros documentos idôneos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem, 
com o ciente do ordenador de despesas ou servidor com delegação de competência. (Grifo 
nosso) (art. 18 da IN PROPLAN/PROAD 006/2017) 
 

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciados documento e 

justificativa. Processo SGPe 017785/2017. 

 

o) Impropriedade 15: Servidor recebeu diárias acima das autorizadas no formulário de 

concessão de diárias.   

Recomendação 15: Providenciar justificativa para o recebimento de 3(três) diárias, tendo em vista que 

o formulário de concessão de diárias foram autorizadas apenas 2(duas) diárias. Caso o servidor 

realmente tivesse que ter recebido as 3(três) diárias recomendamos incluir a autorização do ordenador 

de despesa(Diretor Geral do Centro).  

Providências e/ou Justificativas apresentadas pelos responsáveis: Providenciados documento e 

justificativa. Processo SGPe 017785/2017. 
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7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Além das recomendações anexadas aos processos a  SECONTI enviou por e-mail algumas 

orientações complementares aos Diretores de Administração, à Pró-reitoria de Administração e aos 

responsáveis pelos recebimentos dos recursos de adiantamentos, como por exemplo o descrito abaixo: 

À Proad, Diretores de Administração e responsáveis por adiantamentos, 
Estamos enviando algumas informações importantes para auxiliá-los na aplicação e prestação de 
contas dos recursos concedidos por meio de adiantamento em relação aos pagamentos realizados 
através de cheques. 
APLICAÇÃO FINANCEIRA 
Lembramos que os adiantamentos concedidos a partir do início da vigência do Decreto nº 1.322 de 5 
de outubro de 2017 devem obrigatoriamente ter seus recursos financeiros aplicados em fundo de 
aplicação enquanto não empregados para sua finalidade, conforme § 2º do art. 13 deste mesmo 
Decreto. 
Pedimos atenção aos parágrafos 2º e 3º do art. 13 deste Decreto: 
Art. 13. Os recursos serão depositados em conta bancária específica, aberta na instituição financeira responsável pela 
centralização e processamento da movimentação financeira do Estado, devendo ser movimentados para pagamento de 
despesas autorizadas e para aplicação financeira. (Grifo nosso) 
§ 2º Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo e de baixo risco. (Grifo nosso) 
§ 3º O saldo não utilizado e o rendimento de aplicação financeira serão devolvidos à conta bancária de origem pelo 
detentor do adiantamento ou resgatados pela Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade ou estrutura similar, 
quando utilizado o CPESC. (Grifo nosso) 
Importante! 
Os extratos da aplicação financeira também deverão fazer parte do processo de prestação de contas. 
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 
Em relação às despesas com combustíveis pedimos atenção ao §4º do art. 15 do Decreto nº 1.322/2017 
combinado com o § 3º do art. 38 da IN N.TC-020/2015, pois a exigência da MARCA e MODELO do 
veículo encontra-se apenas nesta última normativa. 
Art. 38. Os comprovantes de despesa pública serão os definidos na legislação tributária, na via do destinatário, conforme a 
espécie de transação. 
§3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos devem conter, também, a 
identificação do número da placa, marca e modelo do veículo e a quilometragem registrada no hodômetro ou horímetro, 
adotando-se procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante.(Grifo nosso) 
Importante! 
Recomendamos orientarem os motoristas ou outros servidores que utilizem os veículos oficiais a 
pedirem, nos postos de combustíveis, a inclusão da MARCA e MODELO dos veículos nos documentos 
fiscais para atendimento das normativas acima. Excepcionalmente, na falta das informações da 
MARCA e MODELO dos veículos, por recusa do posto de combustível, sugerimos incluírem junto ao 
documento fiscal, no processo de prestação de contas, o relatório GAX, modelo anexo, do GVE, onde 
conste todas as informações do veículo e uma justificativa do motivo pela não inclusão das informações 
no comprovante. 
Obs.: Informamos que esta recomendação da SECONTI de incluir o relatório GAX junto ao 
comprovante fiscal, por recusa do posto de combustível, e a justificativa são uma exceção, e apenas 
por prevenção, mais a regra é a inclusão das informações no comprovante fiscal, conforme determina 
a legislação. 
Importante! 
Recomendamos que quando houver depósito dos cheques nas contas bancárias dos motoristas ou 
outro servidor, geralmente nas despesas com combustíveis fora do Estado, incluam no processo de 
Prestação de contas o motivo pelo qual o pagamento teve que ser através deste depósito e não ter sido 
realizado com o cheque nominal ao credor(fornecedor), conforme determina a legislação. 
RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS 
A retenção de impostos poderá ocorrer quando houver contratação de serviços de terceiros – pessoa 
jurídica, e, na sua ocorrência, deverá ser pago ao prestador de serviço o valor bruto do serviço subtraído 
dos impostos retidos. 
Neste caso deve-se observar o inciso III do art. 15 do Decreto nº 1.322/2017. 
Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo devidamente protocolizado, 
autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
III – comprovantes de recolhimentos de impostos e contribuições retidos sobre serviços; 
Importante! 
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Caso a Prefeitura Municipal dispense o recolhimento do imposto, deverá constar no processo de 
Prestação de Contas um documento formal em que esteja expressa esta dispensa. Todos os 
documentos de arrecadação municipal ou declarações de dispensa do recolhimento do imposto 
deverão compor o processo de prestação de contas do adiantamento. 
DOCUMENTOS RASURADOS 
Pedimos atenção em relação ao §2º do art. 15 do Decreto nº 1.322/2017 e art. 13 da IN N.TC-014/2012 
tendo em vista que alguns documentos estão sendo apresentados com rasuras, incluindo os relatórios 
de tráfego. 
Art. 15. A prestação de contas será composta de forma individualizada, por meio de processo devidamente protocolizado, 
autuado e com folhas sequencialmente numeradas, devendo conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
§ 2º Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade.( Decreto nº 1.322/2017) (Grifo nosso) 
Art. 13. Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade. (IN N.TC-014/2012) (Grifo nosso) 
Segue anexo modelo de GAX e check list dos documentos. 
Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
Marcos Régio 
Secretaria do Controle Interno - SECONTI 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
seconti.reitoria@udesc.br 
Fone Interno: 47942 Rede do Governo: 01847942 Externo: (48)3664-7942 

 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Após a análise dos processos de prestação de contas e constatação de impropriedades a 

SECONTI diligenciava aos Centros de Ensino e Reitoria, conforme o caso, para providencias 

necessárias. Assim após estas providências que eram através da inclusão de justificativas e/ou 

complementação com outros documentos a SECONTI analisava-os e emitia parecer do tipo REGULAR 

ou REGULAR COM RESSALVAS. Após emissão dos pareceres em todos os processos elaboramos 

este Relatório de Controle Interno – RCI  para conhecimento de Vossa Magnificência.  

Apesar dos apontamentos, verificou-se que tais impropriedades não configuraram malversação 

dos recursos públicos. Embora não ter havido a aplicação financeira em alguns casos, conforme 

exigência do Decreto Estadual 1.322/2017, a SECONTI informou, por e-mail, dia 12/12/2017, a todos 

os Diretores de Administração e responsáveis por adiantamento nos Centros de Ensino e Reitoria da 

necessidade da aplicação financeira, tendo em vista a vigência do novo Decreto que estabelece normas 

relativas ao regime de adiantamento. Justificativas foram anexadas pelos Centros de Ensino e 

providências foram tomadas pela Pró-reitoria de Administração – PROAD/Reitoria para regularização 

na UDESC, conforme Ofício CFIN/Reitoria nº 007/2018. Quanto aos documentos apresentados, 

entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades 

para as quais foram concedidos. 

Em relação ao Sistema de Viagens da UDESC, mais especificamente aos Formulários de 

concessão de diárias, recomendamos que ao ser impresso conste o campo com a justificativa para o 

recebimento de diárias referente aos períodos de deslocamentos iniciados em sextas-feiras, bem como 

os que incluem sábado, domingo e feriados, em atendimento à legislação abaixo: 

§ 3º As solicitações de autorização e de pagamento de diária, quando o deslocamento tiver início a partir 
de sexta-feira, bem como os que incluem sábado, domingo e feriados, serão expressamente 
justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesas a respectiva 
aceitação da justificativa. (Grifo nosso) (art. 11 do Decreto Estadual 1.127/2008) 



 
 

22 
 

 
§ 2º Os períodos de deslocamentos iniciados em sextas feiras e em dias não úteis serão expressamente 
justificados e autorizados pela autoridade competente. (Grifo nosso) (art. 17 da IN N.TC-014/2012) 
 
 

Tendo em vista que conforme relatório impresso no Sistema Integrado de Planejamento e 

Gestão Fiscal – SIGEF, em relação ao exercício de 2017, todas as prestações de contas dos recursos 

financeiros concedidos para adiantamento foram enviadas pela Reitoria e Centros de Ensino e 

analisadas pela SECONTI, exceto uma referente à Nota de empenho 005590/2017, Ordem bancária 

197651/2017 no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – 

CEFID, recomendamos providências, em vista da regularização, solicitando a prestação de contas 

pendente à Direção Geral do Centro de Ensino do CEFID e no caso de persistir a ausência da prestação 

de contas a aplicação das providências administrativas conforme disposto no Decreto 1.886/2013.   

 
§ 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:  
I - Responsável: 

a) a autoridade administrativa titular da competência para a concessão dos recursos e do correspondente 
dever de exigir a prestação de contas; (Grifo nosso) (art. 1º da IN N.TC-014/2012) 
 
Art. 45. Constatada a ausência da prestação de contas, o ordenador de despesa deverá adotar 
providências administrativas visando regularizar a situação, observando-se os prazos previstos em 
regulamento.  
Parágrafo único. Persistindo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar Tomada de Contas Especial na 
forma do regulamento próprio do ente e de Instrução Normativa do Tribunal de Contas. (Grifo nosso) (IN 
N.TC-014/2012) 
 
Art. 20. Nos casos de omissão no dever de prestar contas, a autoridade administrativa deverá 
observar o disposto no Decreto nº 1.886, de 2 de dezembro de 2013. (Grifo nosso) (Decreto Estadual 
1.322/2017) 

 

Lembramos que o Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina – CPESC deve ser 

implantado até o dia 31/12/2018, conforme o art. 23 do Decreto Estadual nº 1.322/2017, abaixo: 

Art. 23. A implantação do CPESC nos órgãos e nas entidades para atender ao regime de 

adiantamento deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2018, exceto no caso de adiantamentos para 

atender às despesas previstas no § 1º do art. 7º deste Decreto. 

Parágrafo único. O titular da SEF poderá prorrogar o prazo previsto no caput deste artigo mediante 

apresentação de justificativa e cronograma de implantação pela autoridade administrativa do órgão ou 

da entidade. (Grifo nosso) (Decreto Estadual nº 1.322/2017) 

 

Florianópolis, 23 de julho de 2018. 

 

 

____________________________________ 

MARCOS RÉGIO SILVA DO NASCIMENTO 
Secretário de Controle Interno 

367673-0-01  


