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1 Justificativa 

Com o advento da pandemia do novo Corona vírus tornou-se mais latente, no TCE/SC, a 

necessidade de atuar de forma rápida na análise dos dados enviados pelos jurisdicionados bem como 

prestar à sociedade, de maneira geral, uma resposta mais célere mediante procedimentos de controle 

externo. 

 

2 Objetivo 

O presente projeto tem por objetivo central promover adequações no sistema e-Sfinge 

visando ao recebimento de dados, a execução de análises e à publicidade das informações 

encaminhadas pelas unidades fiscalizadas pelo TCE/SC de maneira tempestiva.  

Além disto, destaca-se os seguintes objetivos: 

• Promover fiscalização rápida, prevenindo irregularidades e danos ao erário. 

• Disponibilizar aos fiscalizados novos procedimentos para eventual correção sobre informação 

específica enviada. 

• Dar uma maior confiança para o corpo técnico de que todos os dados das unidades foram 

enviados ao TCE/SC. 

• Melhorar os dados atualmente recebidos de Atos jurídicos e de Atos de Pessoal. 

• Criar condições para futura análise automática dos registros de admissões. 

• Criar condições para disponibilizar um mural com licitações de todo o estado. 

• Ampliar a publicidade dos atos e da gestão pública catarinense em favor do controle social, e 

da concorrência quando se tratar de processos licitatórios.  

 

3 Proposta 

A ideia central desta proposta é a criação de um código de registro para cada grupo de dados 

e documentos que compõe uma informação. Esse código funcionaria como um recibo ou protocolo 

de que a informação foi recebida pelo TCE/SC. No âmbito deste projeto, considera-se uma informação 

o conjunto de determinados dados que redundam em um significado, sendo que uma informação é 

sempre completa em seu contexto.  

Exemplos de informações que poderiam receber o código de registro da informação seriam: 

• Um ato publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico). 

• Dados de uma determinada licitação, em determinada fase. 

• Dados de um empenho. 

Com base neste código de registro da informação será possível ao fiscalizado alterar ou 

cancelar (retirar a oficialidade) de uma informação específica enviada, ao invés de remover e reenviar 

lote completo de sua prestação de contas ao sistema e-Sfinge. Para isto será necessária a definição de 

critérios e regras para a modificação da informação (alteração ou cancelamento) que afastem riscos 

sobre as análises como também evitem a constante modificação de informações sem critérios. 
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Para melhor identificação de quais dados foram modificados, estes serão “versionados” e 

utilizados em ferramenta automatizada de comparação e análise entre dados originais com os 

modificados. 

Para as informações que tipicamente a unidade fiscalizada publica em “Diário Oficial”, será 

exigido junto ao texto publicado o código de registro da informação do TCE/SC. As UGs (unidades 

gestoras fiscalizadas pelo TCE/SC) remeterão antecipadamente ao Tribunal as informações para a 

obtenção deste código de registro que será inserido junto da publicação oficial, permitindo inclusive 

a ação da fiscalização prévia. Também teríamos melhor garantia de que todos os atos publicados 

estariam devidamente registrados no TCE/SC. 

Após a publicação, a UG ainda deverá remeter ao TCE/SC o link do documento (PDF com o 

código de registro) para a ação de ferramentas automatizadas que verificarão a efetividade e 

regularidade de sua publicação. 

Sugere-se ainda, como instrumento de segurança e fidedignidade, a publicação em anexo do 

DO-TC de breve extrato das informações recebidas ocupando uma ou duas linhas para cada código de 

registro da informação. Seria publicado tanto no ato do recebimento da informação como quando 

esta for modificada. 

Um importante subproduto também proposto neste projeto é um portal de licitações e 

contratos. Com o recebimento on-line das informações, o TCE/SC publicará todas as licitações e 

contratos recebidos. Isso será uma importante ferramenta para o cidadão, imprensa e observatórios 

exercerem o controle social, assim como a órgãos de fiscalização afins e Câmaras de Vereadores 

utilizarem como subsídio a sua ação de fiscalização. Também seria usado por fornecedores de bens e 

serviços para identificarem oportunidades de negócio com a administração pública. O portal conterá 

ferramentas tipo “push”, permitindo que o interessado receba notificações de determinada região, 

tipo de atividade, ou mesmo que contiverem determinado texto. Sugere-se ainda, ao portal, área na 

qual os interessados possam relatar a falta, divergências ou outros fatos relevantes entre informações 

do portal e Diário Oficial da unidade fiscalizada. 

Um procedimento importante a ser adotado, após um período de adaptação à nova 

sistemática de envio, é a redefinição da forma de aplicação de penalidades para os casos de envio não 

tempestivo da informação ou da sua modificação reiterada. Com isso se espera que tais práticas 

deixem de ser corriqueiras, passando a dar consequência para condutas desidiosas no que se refere 

ao cumprimento das obrigações perante o Tribunal de Contas. A penalidade financeira seria aplicada 

ao gestor ou responsável pelo envio das informações. Como sugestão, poderiam ser normatizados os 

seguintes critérios de penalidades: 

• Para a modificação da informação: 

o No mesmo dia do envio não aparece no DOE (sem penalidade).  

o Até X dias autorização automática, mas registrada no DOE do TCE (sem penalidade). 

o Até X+Y dias autorização automática, com multa e registro no DOE do TCE.  

o Mais de X+Y dias, autorização manual, multa e registro no DOE do TCE. 

• Para o não envio da informação 

o Até X dias, sem multa, mas registrado o atraso no DOE do TCE. 

o Mais de X dias com multa e registrado o atraso no DOE do TCE. 
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A regulamentação das penalidades também pode prever um limite mensal de ocorrências, por 

exemplo, depois da enésima modificação de informação, no mesmo mês, ser aplicado uma multa e a 

gradação conforme o tempo de atraso. 

Nesta proposta, extinguem-se as remessas bimestrais para os dados enviados on-line. Ou seja, 

não mais haverá o procedimento para confirmação de remessas tanto pelo usuário da unidade como 

pelo Controle interno. Considera-se isso um ganho para as unidades, pois aliviaria os usuários de um 

trabalho manual realizado a cada bimestre. A confirmação da informação passaria a ser automática 

pelos sistemas da origem. Para as unidades e também o TCE/SC terem uma maior segurança no envio 

dos dados, as fornecedoras de sistemas teriam que realizar a conferência das informações de forma 

automatizada. Hoje o TCE/SC já possui alguns mecanismos para tal, mas aparentemente são pouco 

utilizados nos sistemas contratados pelas unidades gestoras. A confirmação por parte dos sistemas 

exige que seus desenvolvedores/fornecedores sejam também responsáveis pela consistência e 

correta chegada da informação ao TCE/SC.  

Em um primeiro momento, como todos os dados não seriam migrados para o envio on-line, 

haveria duas formas de envio: uma on-line e outra bimestral. Dependendo da informação, seria 

recebido de uma ou outra forma. Por exemplo: os atos jurídicos seriam todos enviados on-line, porem 

todos os registros contábeis seriam enviados bimestralmente. Mesmo os dados on-line sendo 

separados do fluxo bimestral das remessas, permanece a possibilidade de um dado referenciar outro, 

mesmo chegando por meios diferentes. Espera-se que o recebimento de todas as informações se 

torne on-line no avançar do projeto. 

Na primeira versão, os dados não sofrerão uma análise previa automática, mas somente o 

registro, de forma equivalente às CONs (regras de consistência) atuais.  Em um segundo momento, 

pode-se fazer cruzamentos de bases de dados para identificar irregularidade e alertar os gestores para 

correção ou instaurar procedimentos de controle. Tal providência objetiva gerar alertas no e-Sfinge e 

no SGTA, para gestores e técnicos do TCE/SC para correção das inconsistências ou irregularidades ou 

mesmo a autuação de processo ou procedimento de controle. 

Os alertas (CONs de alerta), hoje gerados na pré-análise, continuarão a existir, sendo 

retornados junto do código de registro ou disponíveis para consulta no e-Sfinge Web. Dependendo do 

tipo de alerta pode-se exigir que o controle interno se manifeste acerca do mesmo, que poderá ser na 

forma de texto, envio de documento complementar ou formulário específico. 

O controle interno terá a responsabilidade de analisar os dados enviados periodicamente e se 

manifestar nos casos de irregularidades identificadas, por meio de tela do sistema e poderá ser 

realizada por lote, data ou por código de registro. Em casos excepcionais ou quando a legislação exigir, 

pode-se requerer que o controle interno se manifeste acerca de alguma informação, mesmo que não 

esteja relacionada a nenhum alerta. Esse seria o caso, por exemplo, dos atos de admissão de pessoal. 

Nos casos em que exigida a manifestação do controle interno e não ocorrida em tempo hábil, 

dar-se-á aplicar penalidade ao controle interno. 

A ausência de manifestação poderá impedir a publicação do ato no portal ou mesmo a 

constituição do processo, dependendo do tipo de dados ou tipo de alerta. Todavia, esta ausência não 

impedirá a geração do código de registro. 
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Para casos excepcionais em que a unidade não disponha de sistema automatizado, propomos 

que sejam desenvolvidas novas telas ou que o e-Sfinge possa importar esses dados de planilhas 

eletrônicas para cadastro e modificações das informações de forma manual. Isso daria ao usuário final 

duas opções de envio: automática, pelo seu sistema de TI, ou manual, acessando o TCE Virtual. 

Os documentos encaminhados ao TCE/SC por meio do e-Sfinge nesse novo modelo compõem 

a prestação de contas do gestor e são considerados oficiais para todos os efeitos. Assim, serão esses 

os documentos utilizados para a formação dos procedimentos e processos de controle externo. 

3.1 Exemplo de funcionamento 

A seguir um exemplo visual do envio de um processo licitatório ao TCE/SC. Neste exemplo 

utilizamos o município de Mafra e a data de início do processo o dia 23/07/2020 (dia 0 ou D0). Também 

utilizamos o sistema Diário Oficial dos Municípios, considerando-se que o modelo proposto é 

independente de fornecedor. 

A imagem 1 demostra a etapa 1 do processo, executada no D0 (23/07) e demostrando a 

atividades de enviar para o TCE os dados do edital, receber o código de registro e enviar para o DO da 

UG o edital com o código de registro: 

 

Imagem 1 – Etapa 1 do processo 

 

A imagem 2 demostra a etapa 2 do processo, executada no D1 (24/07) evidenciando as 

atividades de publicar o edital no portal do TCE e no DO dos municípios: 

 

Imagem 2 – Etapa 2 do processo 
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A imagem 3 demostra exemplo do portal de licitações após a etapa 2: 

 

Imagem 3 – Portal de licitações no final da etapa 1 

 

A imagem 4 demostra exemplo de como ficaria o DO da unidade depois da etapa 2: 

 

Imagem 4 – DO da unidade no final da etapa 2 

 

A imagem 5 demostra a etapa 3 do processo, executada no D1 (24/07) e evidencia o envio dos 

dados e local da publicação para o TCE/SC: 

 

Imagem 5 – Etapa 3 do processo 
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A imagem 6 demostra a etapa 4 do processo, executada no D1 (24/07), a conferência dos 

dados publicados no DOE da unidade: 

 

Imagem 6 – Etapa 4 do processo 

 

A imagem 7, a seguir, demostra a etapa 5 do processo, executada no D2 (25/07) com as 

atividades de publicação do edital no DO-TC e atualização no portal do TCE com as informações 

da publicação no DO da UG: 

 

Imagem 7 – Etapa 5 do processo 

 

A imagem 8 demostra um exemplo de como ficaria o anexo ao DO-TC depois da etapa 5: 

 

Imagem 8 – DO do TC-SC no final da etapa 5 
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A imagem 9 demostra como ficaria o portal de licitações depois da etapa 5: 

 

Imagem 9 – Portal de licitações no final da etapa 5 

 

A imagem 10 demostra a etapa 6 do processo, executada no D3 (26/07) e demostrando a atividade 

de publicação no DO-TC das informações da publicação do edital no DO da UG: 

 

Imagem 10 – Etapa 6 do processo 

 

A imagem 11 demostra como ficaria o anexo ao DO-TC depois da etapa 6: 

 

Imagem 11 – DO do TC-SC no final da etapa 6 
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4 Alterações de leiaute do e-Sfinge 

4.1 Atos Jurídicos 

Sobre mudanças para atos jurídicos, propõe-se as seguintes ações: 

• Unificação das Instruções Normativas 21/2015 e 22/2015 para a remessa dos dados ao e-

Sfinge. 

• Melhora dos dados e dos documentos atualmente recebidos no início do processo licitatório 

(pós-publicação), homologação dos resultados e contrato. Será avaliada a necessidade de 

recebermos outras etapas do processo. 

• Fim da exigência do envio de dados relacionados a convênio. 

A grande mudança e complexidade está na unificação das IN21/2015 e IN22/2015 para remessa 

de dados ao e-Sfinge. Atualmente, por essas INs, gera-se um protocolo e seletivamente um 

processo, a partir de remessa manual, o que facilita o procedimento de assinatura digital. 

Idealmente, no novo modelo os documentos devem ser assinados nos sistemas de origem.  

 

4.2 Atos de Pessoal 

Quanto a Atos de Pessoal, o foco está em promover a consistência das informações enviadas 

ao TCE, em tempo, permitindo a automatização de ações de fiscalização, em especial, aos Atos de 

Admissão: 

• O envio das informações de atos deverá ser concomitante, com possibilidade de alteração dos 

dados, aderindo ao novo modelo de envio on-line proposto neste projeto. 

• Revisão dos requisitos de dados dos Atos de Admissão, com vistas a aplicação de rotinas de 

acompanhamento e análise automatizadas. 

• Revisão dos demais dados do módulo de Atos de Pessoal, em especial os que retratam o 

histórico dos vínculos dos agentes públicos e pensionistas a folha de pagamento, a fim de 

garantir a integridade e exatidão dos acontecimentos da vida funcional representados nestas 

informações. 

 

5 Premissas e restrições do projeto 

A presente proposta de projeto possui as seguintes premissas e restrições: 

• Recebimento on-line de dados a partir de 2021 de atos de jurídicos das unidades municipais, 

consórcios e empresas. Possibilidade de incluir Atos de pessoal e Execução Orçamentária; 

• Os dados recebidos on-line continuariam internamente tendo uma competência associada, 

mas servindo somente a consultas em algumas telas ou para relatórios. A competência que 

será associada à informação recebida será a equivalente a data do envio da informação 

evitando mudanças em várias partes/relatórios do sistema, diminuindo assim o tempo e o 

custo do projeto. 

• No projeto, considera-se dados on-line aqueles recebidos até as 23:59 do dia do fato gerador. 

• Para fins deste projeto dentro do sistema e-Sfinge, considera-se os seguintes conceitos: 
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o enviar: inserir informação nova ou anteriormente cancelada; 

o cancelar: retirar a oficialidade de uma informação; 

o alterar: modificar alguma informação enviada. 

• A opção de alterar informações será avaliada ao longo do projeto. As funcionalidades de 

envio e cancelamento (retirar a oficialidade) estarão disponíveis desde a primeira versão; 

• As opções de cancelar ou alterar devem ser usadas para fins de resolver erros de envio ou 

sistema. Não devem ser usadas para realizar uma modificação legal de uma informação, como 

por exemplo a revogação ou anulação de uma licitação ou cancelamento de um empenho. 

Para as modificações legais existirão serviços específicos para esse fim. 

• Documentos devem ser publicados em formato compatível com ISO 19005-1 (PDF/A) e 

pesquisável (texto não deve estar apresentado em forma de imagem). 

• Documentos encaminhados pelo sistema são considerados pelo TCE/SC oficiais para todos os 

efeitos, inclusive para formação de processos e procedimentos de controle, em especial do 

processo de prestação de contas de gestão. 

• Na primeira etapa não serão implementados: 

o ferramenta automatizada de comparação e análise dos dados originais com os 

modificados; 

o ferramenta de verificação da publicação da informação no DO da unidade; 

o os fluxos internos de trabalho, nos casos de denúncia de não publicação de alguma 

informação ou mesmo a criação de processos ou procedimento. 

 

6 Cronograma 

Considerando o atual estágio do projeto, sugere-se o cronograma a seguir:  

• De 15/9/2020 até 30/9/2020 consulta pública 

• Até 31/10/2020 Publicação dos layouts de dados 

•  1/3/2021 - Módulos atos de pessoal e jurídicos em produção. 

•  1/7/2021 - Módulo execução orçamentária e alterações orçamentárias.  

•  1/12/2021 - Módulo orçamento em produção. 

 

TCE/DIE, em 15 de setembro de 2020. 

  
  

 
 


