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Você receberá em seu e-mail as informações prontas para serem copiadas e coladas no MS Word ou similar, e
depois encaminhada ao TCE-SC, por meio da Sala Virtual. Se isso não acontecer, estas são as informações:

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da(s) unidade(s) jurisdicionada(s)

 No Município, o Sistema de Controle Interno apresenta o seguinte tipo de estrutura:  Mais de uma unidade no
Poder Executivo, e uma unidade especí�ca no Poder Legislativo: Há diferentes unidades no Poder Executivo. O
Poder Legislativo possui sua(s) própria(s) unidade.

 A unidade de Controle Interno está subordinada à seguinte estrutura organizacional: Secretário(a) Municipal   

 O ato normativo que organiza a estrutura do órgão de Controle Interno é
o seguinte: https://leismunicipais.com.br/a2/sc/j/joinville/lei-ordinaria/2004/505/5045/lei-ordinaria-n-5045-
2004-institui-o-sistema-de-controle-interno-no-poder-executivo-municipal-e-da-outras-providencias?q=5045

 A unidade conta com o seguinte quantitativo de pessoal: 25 Servidores efetivos nomeados exclusivamente
para atividades de Controle Interno; 0 efetivos de outras áreas que recebem função ou grati�cação para o
exercício de atividades de Controle Interno; 0 Servidores que ocupam exclusivamente cargo em
comissão; 0 Servidores temporários e 0 estagiários.

 

No exercício em análise, em algum momento a unidade �cou sem acompanhamento do Controle
Interno? Não.  - . 

 Os procedimentos de controle realizados foram os seguintes: Orientações aos gestores acerca de normas,
procedimentos, etc;  Acompanhamento do envio de dados e informações ao e-S�nge;        Emissão de Parecer
sobre a regularidade do processo de admissão de pessoal em cargo efetivo e por tempo determinado   Exame
de prestações de contas de adiantamentos;  Veri�cação do cumprimento de decisões do TCE/SC;      Orienta-
ção dos responsáveis pela unidade acerca dos princípios da economicidade, e�ciência, e�cácia e/ou efetivi-
dade;    

 

 Os seguintes sistemas são informatizados:

Sistema de controle patrimonial: Parcialmente informatizado
Sistema de almoxarifado: Parcialmente informatizado
Sistema informatizado de planejamento orçamentário: Parcialmente informatizado

Em relação à efetividade, avalia-se os itens seguintes com base nas ações do Sistema de Controle Interno do
Município:

Se o controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das atribuições funci-
onais: Razoável / Satisfatório 
Se a de�nição do objeto e a condução de procedimentos de �scalização por parte do controle interno não de-
pende dos gestores: Bom 
Se os resultados das ações do Controle Interno são utilizados como fatores relevantes para a implantação de
melhorias: Razoável / Satisfatório 
Se, no caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação encontrada: Bom 
Se há Participação do Controle Interno em situações do cotidiano da gestão no sentido de buscar práticas
adequadas e evitar inconformidades: Bom 
Se as rotinas de análises (�scalizações internas) são de�nidas periodicamente com base em critérios de ma-
terialidade relevância e risco e formalizadas documentalmente em um plano de atuação: Bom
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terialidade, relevância e risco e formalizadas documentalmente em um plano de atuação: Bom 
Se os procedimentos de �scalização são arquivados e mantidos por no mínimo 5 anos para consulta de possí-
veis interessados: Excelente 
Se todos os encaminhamentos dos resultados de ações �scalizatórias ou de orientação são formalmente do-

cumentados, �cando uma cópia disponível para atestar formalmente a atuação: Excelente 
Se as informações relevantes para a unidade são devidamente identi�cadas, documentadas, armazenadas e
comunicadas tempestivamente às pessoas adequadas: Excelente

 

II - Resumo das atividades desenvolvidas pelo ór-
gão de controle interno
Foram realizados apontamentos do Controle Interno à(s) unidade(s) sob seu controle durante o exercício? Sim

Unidade
gestora
em que
aponta-
mento foi
realizado

Assunto
Valor em
risco

Quais foram as recomendações do Controle Interno para a
solução da situação?

Quais fo-
ram as pro-
vidências
tomadas
pelo setor
responsá-
vel?

Instituto
de Previ-
dência So-
cial dos
Servidores
Públicos
do Municí-
pio de
Joinville -
IPREVILLE 
Compa-
nhia
Águas de
Joinville –
CAJ  
Prefeitura
Municipal
de Join-
ville - PMJ 
Prefeitura
Municipal
de Join-
ville - PMJ 
Prefeitura
Municipal
de Join-
ville - PMJ 

Apuração da
base de cál-
culo para o
recolhimento
das contri-
buições pre-
videnciárias
e Licitação e
Contratos 
Atos Admi-
nistrativos –
Licitação e
Contratos,
Atos de Pes-
soal; e Con-
tábil e Finan-
ceira  
Cargos e sa-
lários 
Cargos e sa-
lários 
Cargos e sa-
lários 

R$
12.575,92 
R$
1.470.000,00 
R$
3.664.174,03 
R$
3.664.174,03 
R$
3.664.174,03 

Devolução de recursos à Prefeitura. 
Anexar os comprovantes de pagamentos nos processos “Fi-
nanceiro – Pagamentos e Transferências Bancárias”. – Lici-
tação nº 003/2020 e Contrato nº 043/2020.  
Recomenda-se a alteração da Lei Complementar n.°
7.393/2013, fazendo constar a de�nição das atribuições
dos cargos em comissão de forma mais especí�ca, po-
dendo inclusive utilizar as descrições que foram coletadas
em auditoria, ou, alternativamente, a regulamentação dos
cargos por intermédio de Decreto Municipal, nos termos do
§ 1º do art. 5º da referida lei (segundo o qual "Fica o Execu-
tivo autorizado a de�nir ou complementar por Decreto as
atribuições dos órgãos e cargos criados por esta Lei - grifo
nosso), ou por intermédio de outro ato infralegal. 
Recomenda-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas ori-
ente os gestores quanto às diferenças de atribuições de
cargos em comissão, função de con�ança e grati�cação de
função, podendo utilizar as premissas adotadas neste rela-
tório como parâmetro. 
Recomenda-se que as bases de dados sejam integradas e
atualizadas para que se demonstre a real lotação do servi-
dor. Desse modo, torna-se mais ágil e fácil a localização do
servidor e o trâmite de documentos funcionais. Sugere-se
integrar as demais bases de dados para que haja apenas
uma atualização e as demais se atualizem por escala, redu-
zindo assim a conferência manual, dado o volume de infor-
mações do Município. 

Corrigido –
realizado
depósito na
C/C da Pre-
feitura de
Joinville em
25/02/2021
no valor de
R$
12.575,92. 
Sanado -
comprovan-
tes foram
anexados
em pro-
cesso �-
nanceiro
próprio.  
Em pro-
cesso. 
Em pro-
cesso. 
Em pro-
cesso. 
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Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades gestoras? Sim

 Houve alguma di�culdade para obter informações e documentos para a realização de seus trabalhos? Não.   
  

 Em relação à gestão de riscos:

Os objetivos e metas da(s) unidade(s) sob controle desta unidade estão Totalmente formalizados;
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventários de bens e valores de res-
ponsabilidade da(s) unidade(s)? Parcialmente;

Sobre a execução orçamentária e contábil:

Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal) na Veri�cação da correspondência das infor-
mações contábeis no sistema informatizado do município e Sistema e-S�nge; 
Não foram realizados procedimentos na Análise dos procedimentos afetos à concessão e análises da presta-
ção de contas de diárias; 
Existência de dano decorrente de irregularidade na Análise dos procedimentos afetos à concessão e presta-
ção de contas de subvenções, auxílios e contribuições, bem como a observância da Lei 13.019/2014 e IN TC-
14/2012; 
Não foram realizados procedimentos na Análise da existência de metas físicas coerentes no PPA e aderência
com LDO e LOA; 
Não foram realizados procedimentos na Veri�cação dos procedimentos adotados na liquidação e pagamento
de obras públicas (análise de memoriais de projetos, laudos, vistorias in loco); 
Não foram realizados procedimentos na Análise de procedimentos afetados à gestão patrimonial (registros
contábeis, sistemas de controle, localização física, etc);

III - Relação das irregularidades que resultaram
em dano ou prejuízo
 Foram constatadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário? Sim

Nome
da(s)
Unidade(s)

Ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
Valor do
dano

Medidas im-
plementadas
com vistas
ao pronto
ressarci-
mento

Avaliação
conclusiva
sobre as jus-
ti�cativas
apresenta-
das pelos
responsáveis

Nome ou
CPF dos
responsá-
veis

Secretaria
da Saúde 
Secretaria
da Saúde 
Secretaria
da Saúde 
Secretaria
de Educa-
ção 
Secretaria
de Educa-
ção 
Secretaria

Atividade incompatível com o horário de traba-
lho 
Atividade incompatível com o horário de traba-
lho 
Lançamento errôneo de produtividade 
Extravio de bem 
Extravio de bem  
Extravio de bem 
Utilização, por parte de entidade privada com a
qual o Município celebrou Termo de Colabora-
ção 009/2020 (Fundação Padre Luiz Facchini
Pro Solidariedade e Vida), de valores decorren-
tes de subvenção para a realização de despe

R$
56.486,35 
R$
46.305,68 
R$
3.895,62 
R$
1.398,86 
R$
1.169,06 
R$
1.290,00 
R$ 1902 4

PAD / Tom.
Contas Espe-
cial / Co-
brança Ban-
cária 
PAD / Tom.
Contas Espe-
cial / Co-
brança Ban-
cária 
PAD / Des-
conto em Fo-
lha

Ressarci-
mento de-
vido 
Ressarci-
mento de-
vido 
Parcela-
mento do va-
lor do dano
em folha de
pagamento 
Desconto em
folha de pa

Edson Mar-
cos Mendes 
Ivana Marcí-
lio Azambuja
Mendes 
Mara Lucia
Monteiro 
Taynara Mar-
tiane Ribeiro 
Maria Evan-
gelina Vi-
cente  
Liliane Ja
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Secretaria
de Educa-
ção 
Secretaria

de Assis-
tência So-
cial 
Secretaria
de Assis-
tência So-
cial 
Secretaria
de Assis-
tência So-
cial 
Secretaria
de Assis-
tência
Social

tes de subvenção para a realização de despe-
sas não contempladas no Plano de Trabalho;
ausência de apresentação de duas notas �scais
(Manifestação SEI 9220003) 

Utilização, por parte de entidade privada com a
qual o Município celebrou Termo de Colabora-
ção 009/2020 (Fundação Padre Luiz Facchini
Pro Solidariedade e Vida), de valores decorren-
tes de subvenção para a realização de despe-
sas não contempladas no Plano de Trabalho;
necessidade de devolução de recursos não utili-
zados (Manifestação SEI 9246920) 
Utilização, por parte de entidade privada com a
qual o Município celebrou Termo de Colabora-
ção 009/2020 (Fundação Padre Luiz Facchini
Pro Solidariedade e Vida), de valores decorren-
tes de subvenção para a realização de despe-
sas não contempladas no Plano de Trabalho;
necessidade de devolução de recursos não utili-
zados (Manifestação SEI 9246920) 
Utilização, por parte de entidade privada com a
qual o Município celebrou Termo de Colabora-
ção 009/2020 (Fundação Padre Luiz Facchini
Pro Solidariedade e Vida), de valores decorren-
tes de subvenção para a realização de despe-
sas não contempladas no Plano de Trabalho;
necessidade de devolução de recursos não utili-
zados (Manifestação SEI 9281758)

R$ 1902,4
R$
1.708,4 
R$

1031,65 
R$
1784,42

lha 
PAD / Des-
conto em Fo-
lha 

PAD / Co-
brança Ban-
cária 
PAD / Co-
brança Ban-
cária 
Unidade con-
cedente soli-
citou o res-
sarcimento à
entidade (e-
mail SEI
0010112702) 
Unidade con-
cedente soli-
citou o res-
sarcimento à
entidade (e-
mail SEI
0010113323) 
Unidade con-
cedente soli-
citou o res-
sarcimento à
entidade (e-
mail SEI
0010112549) 
Unidade con-
cedente soli-
citou o res-
sarcimento à
entidade (e-
mail SEI
8684885)

folha de pa-
gamento de
forma parce-
lada 

Processo en-
caminhado à
SEFAZ que
aceitou o re-
querimento
de parcela-
mento da
servidora. 
Processo en-
caminhado à
SEFAZ para
emissão de
guia de paga-
mento. 
Ressarci-
mento reali-
zado, parcela
foi regulari-
zada (Infor-
mação SEI
0010509940) 
Ressarci-
mento reali-
zado, parcela
foi regulari-
zada (Infor-
mação SEI
0010514392) 
Ressarci-
mento reali-
zado, parcela
foi regulari-
zada (Infor-
mação SEI
0010499649) 
Ressarci-
mento reali-
zado, parcela
foi regulari-
zada (Infor-
mação SEI
0010496243)

Liliane Ja-
cinto Zerger 
Juscelino
Pio de

Araújo –
421.521.279-
00 
Juscelino
Pio de
Araújo –
421.521.279-
00 
Juscelino
Pio de
Araújo –
421.521.279-
00 
Juscelino
Pio de
Araújo –
421.521.279-
00

Avaliação conclusiva: avaliação do Controle Interno acerca das justi�cativas apresentadas pelos
responsáveis.

IV Das Tomadas de Contas Especiais instauradas
Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? Sim
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Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? Sim

Número da
Tomada de
Contas
Especial

Causa da Tomada de Contas Especial
Data de
Instauração
da T.C.E.

Comu-
nicação
e enca-
minha-
mento
ao Tri-
bunal
de Con-
tas, se
for o
caso

Resul-
tado ou
status
do an-
da-
mento
da To-
mada
de
Contas
Espe-
cial

Valor da
Tomada de
Contas
Especial

Portaria nº
04/2018
(18.0.122366-
9) 
Portaria nº
01/2018
(18.0.040718-
9) 

Apurar o suposto dano ocasionado por servidores da
Secretaria de Saúde ao realizarem cirurgias e visitas
pós operatórias, em pacientes particulares, no horário
de atendimento aos pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS), no Hospital Bethesda, conforme solicita-
ção da Presidente do Processo Administrativo Discipli-
nar nº 58/17, constante no Memorando nº
306/2018/SEGOV/CGM/UPA. 
Apurar os fatos e responsabilidade referentes à irregula-
ridades na execução dos Contratos nºs 29/2008,
49/2008, 43/2008, 67/2007 e 231/2008, do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social/ Secretaria de Assistência
Social. 

05/11/2018 
16/04/2018 

Não,
em ra-
zão do
recolhi-
mento
do dé-
bito atu-
alizado
no âm-
bito in-
terno. 
Em ins-
trução
(apura-
ção dos
fatos e
respon-
sáveis)  

Con-
cluída,
com a
devolu-
ção do
pre-
juízo
cau-
sado
ao erá-
rio. 
Fase
de ins-
trução
(apura-
ção
dos fa-
tos e
respon-
sáveis)  

R$
102.792,03 
Em instru-
ção (apu-
ração dos
fatos e res-
ponsáveis)

V - Avaliação das transferências de recursos me-
diante convênio, termo de parceria, termo de coo-
peração ou instrumentos congêneres
 Foram transferidos recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos
congêneres? Sim
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Unidade
Gestora
em que
convênio
foi
�rmado

Tipo
de
instru-
mento

Número
do
Instru-
mento

Objeto

Volume de
recursos
transferi-
dos

Situa-
ção da
análise
da
presta-
ção de
contas
do
instru-
mento

Secreta-
ria de As-
sistência
Social 
Secreta-
ria de As-
sistência
Social 
Secreta-
ria de As-
sistência
Social 
Secreta-
ria de As-
sistência
Social 
Secreta-
ria de As-
sistência
Social 
Secreta-
ria de As-
sistência
Social 

Con-
trato
de
Gestão 
Con-
trato
de
Gestão 
Termo
de Par-
ceria 
Termo
de Par-
ceria 
Termo
de Par-
ceria 
Termo
de Par-
ceria 

14/2017 
07/2017 
065/2019 
064/2019 
047/2019 
001/2018 

Estabelecer entre o município e ASANJ parceria para fomentar
e executar atividades voltadas a promoção da segurança ali-
mentar e nutricional na gestão do Restaurante Popular I. 
Estabelecer entre o município e ASANJ parceria para fomentar
e executar atividades voltadas a promoção da segurança ali-
mentar e nutricional na gestão do Restaurante Popular II. 
Conjugação de esforços para possibilitar o atendimento de
usuários/famílias, em situação de vulnerabilidade e/ou risco so-
cial, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos. 
Conjugação de esforços para possibilitar o atendimento de
usuários em situação e vulnerabilidade e/ou risco social, na
modalidade de Acolhimento, para jovens e adultos, com idade
igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, que necessi-
tem de reabilitação psicossocial em decorrência do uso de
crack, álcool e outras drogas. 
Conjugação de esforços para possibilitar o atendimento de
usuários em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, na
modalidade de Residência Inclusiva, para jovens e adultos, com
idade entre 18 e 59 anos, com de�ciência, de ambos os sexos,
cujos vínculos familiares estejam rompidos ou extremamente
fragilizados. 
Auxílio �nanceiro visando o atendimento de 10 (dez)
usuários/dia em situação de vulnerabilidade e/ou risco social,
na modalidade de Residência Inclusiva, para jovens e adultos,
com idade entre 18 e 59 anos, com de�ciência, de ambos os se-
xos, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou extrema-
mente fragilizados. 

896.109,37 
930.185,08 
42.713,07 
944.446,57 
794.749,20 
765.102,36 

Em an-
da-
mento 
Em an-
da-
mento 
Eman-
da-
mento 
Em an-
da-
mento 
Em an-
da-
mento 
Em an-
da-
mento 

O município possui contratos de gestão regidos pela Lei nº 9.637/1998? Sim

Entidades (se aplicável): Associação de Segurança Alimentar Nutricional de Joinville - ASANJ;Associação de
Segurança Alimentar Nutricional de Joinville - ASANJ;Instituto Festival de Dança de Joinville;;;;;;;

Regulamentação da Lei 13.019/2014 (se aplicável): DECRETO Nº 45.110, de 21 de dezembro de 2021 -
http://wwwold.joinville.sc.gov.br/public/portaladm/pdf/jornal/4c20002e70376a3ec928354db0c07000.pdf
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VI - Avaliação dos processos licitatórios realiza-
dos pela Unidade Jurisdicionada
Foram avaliados processos licitatórios pelo Controle Interno? Não

Critérios de seleção utilizados para a avaliação dos processos de licitação:      

Número do Pro-
cesso de Licitação

Modalidade
de Licitação

Tipo de
Licitação

Valor estimado
de contratação

CPF ou CNPJ do
Contratado

Descrição dos indícios de ir-
regularidade, se houver

Sobre as licitações e contratações da unidade, avalia-se:

Controle quanto às justi�cativas da contratação, considerando se a necessidade está alinhada aos pla-
nos do órgão contratante (metas do Plano Plurianual), e se a o�cialização da demanda foi feita pelo be-
ne�ciário da solução a ser contratada:     
Controle acerca da descrição do objeto, quanto à solução escolhida (se embasada em estudos técnicos
preliminares), e ao nível de detalhamento dos requisitos necessários e das especi�cações técnicas:     
Controle acerca das quantidades a serem adquiridas, veri�cando a existência de memórias de cálculo e
respectivos documentos e informações de suporte, e se estão apensados aos autos do procedimento
licitatório:     
Controle acerca da estimativa do preço, veri�cando se a pesquisa de preços realizada pelo setor com-
petente re�ete a realidade de mercado, e se está apensada aos autos do procedimento licitatório:     
Controle acerca das dispensas de licitação por valor, visando a evitar o fracionamento de despesas:     
Controle acerca da identi�cação das parcelas de maior relevância e valor signi�cativo do objeto da lici-
tação, e a correlação com as exigências de quali�cação técnica previstas no edital:     
Controle quando à designação do �scal do contrato, mediante designação formal e com de�nição das
suas atribuições:     

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos
 Foram realizados procedimentos de �scalização relacionados à gestão de pessoal?  Sim.

Procedimentos realizados:

Análise dos cargos comissionados, funções de con�ança e funções grati�cadas no âmbito da Administração
Pública municipal.. 13/05/2021 - 26/08/2021. Administração Direta (todas as secretarias) e Indireta (DE-
TRANS, IPREVILLE e HMSJ)

Pareceres do controle interno referentes aos atos de admissão de pessoal (conforme IN N.TC
11/2011). 01/01/2021 - 31/12/2021. Administração Direta e Indireta, exceto Companhia Águas de Joinville
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. . 

 Avalia-se a gestão de recursos humanos da(s) unidade(s) da seguinte maneira:

Efetividade do sistema de frequência de servidores (Ponto Eletrônico ou manual):     Atuação razoável
da gestão
Controle de horas extras pelos gestores:     Atuação razoável da gestão
Atuação dos comissionados exclusivamente em atividadesde Direção, Che�a e Assessoramento:     Atu-
ação razoável da gestão
Realização de cursos de capacitação pelos servidores:     Atuação razoável da gestão
Veri�cação dos procedimentos de avaliação periódica de desempenho dos servidores:     Atuação ra-
zoável da gestão
Avaliação quanto aos programas de treinamento e capacitação dos servidores:     Atuação razoável da
gestão
Veri�cação da concessão das verbas que integram a folha de pagamentos:     Excelente atuação da
gestão
Veri�cação quanto à realização de avaliação de servidores em estágio probatório:     Atuação razoável
da gestão
Veri�cação quanto à reavaliação periódica dos servidores aposentados por invalidez vinculados aos Re-
gimes Próprios de Previdência Social:     Atuação razoável da gestão
Veri�cação quanto à regularidade dos afastamentos dos servidores (licenças):     Atuação razoável da
gestão
Veri�cação quanto à regularidade das acumulações de cargos, empregos e funções públicas:     Exce-
lente atuação da gestão
Veri�cação quanto às ocorrências relacionadas a desvio de função na área de pessoal:     Atuação ra-
zoável da gestão
Conciliação dos valores depositados aos servidores com os valores constantes na folha de pagamento:
    Atuação razoável da gestão

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade ju-
risdicionada, das determinações e recomendações
expedidas pelo TCE/SC
Houve alguma determinação ou recomendação expedida pelo TCE/SC em relação à(s) unidade(s)
jurisdicionada(s)? Sim

Tipo (Deter-
minação ou
Recomen-
dação)

Número
do
Acórdão

Assunto da Decisão
Situ-
ação

Justi�-
cativa do
Gestor,
se
houver

Recomen-
dação 

203/2021 

Que o Município se abstenha de exigir em seus editais que os atestados
de capacidade técnico-operacional das empresas participantes sejam
registrados ou averbados no CREA ou órgão equivalente, deixando isso
claro no respectivo item 

Im-
ple-
men-
tada 

Não 
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IX - Relatório da execução das decisões do Tribu-
nal de Contas que tenham imputado débito aos
gestores municipais sob seu controle
Houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob controle
desta unidade? Não

Nº do Acórdão ou Título
Executivo

Data do Acórdão ou Tí-
tulo Executivo

Nome do
responsável

Va-
lor

Data da inscrição em
dívida ativa

Situação do
processo

X - Avaliação dos procedimentos adotados quando
de renegociação da dívida com o instituto ou
fundo próprio de previdência
Houve renegociação da dívida com Instituto ou fundo próprio de previdência? Sim

Renegociação realizada, se houver:

Instituto ou Fundo de Previdência: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Joinville
Valor do débito na data da renegociação: R$ 63.941.605,11
Critérios utilizados para atualização da dívida: Juros: 0,5% ao mês e atualização monetária pelo índice
INPC
Nº de parcelas a serem amortizadas na data da renegociação: 60
Outras condições de pagamento pactuadas: Não

XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas
entidades com os dados do e-S�nge

 Na avaliação desta unidade de controle interno, os registros gerados pelo sistema de contabilidade,
orçamento e �nanças encontram-se em conformidade com os dados disponíveis no Sistema e-S�nge ? Sim.

 Houve di�culdades para realizar o envio de dados ao e-S�nge? Não.

 

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos
artigos 20 a 23 da Instrução Normativa TCE/SC
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g ç
20/2015
 Acima, foram elencadas outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa
TCE/SC 20/2015.

Imprimir suas respostas. (/printanswers/view?surveyid=956697)

https://pesquisa.tcesc.tc.br/printanswers/view?surveyid=956697

