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5. RELATORIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatorio de gestão tem a finalidade de apresentar de forma

geral os dados que compÕem a prestação de contas do exercício de 2016,
referente ao Fundo de capacitação dos Servidores do Poder Executivo FUNGASE, discorrendo sobre

a legislação que embasa sua instituição,

seu

funcionamento, missão que lhe foi atribuída, finalidade, objetlvos e execução
orçamentá ri o-fi na ncei ra.

5.2 BASE LEGAL

Legislação Federal

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).

contratos administrativos na administração pública).
Responsabilidade Fiscal).

Legislação Estadual
Servidores

1o

do Estado do Tocantins

- FUNCASE).

ciclo).

Organizacional do Poder Executivo).

Proço cios Girossóis. Pqlrnos - Tocontins

.

CEP: 77001-90ó

Tel: +55 ó3 3218 ] 500 - www.secod.to.gov.br
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pessoal)

Anual).

sobre prestação de contas anual).

diárias)

.^

cronograma de execução mensal de desembolso).
financeira).

despesa).

eficiência do gasto público).
eficiência do gasto público).
gastos públicos com pessoal).
controle das despesas de custeio e pessoal).
(Atribuiçoes dos servidores responsáveis pelo PPA 2016-2019).
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lnstrução Normativa no 01l2014lccE,

de 26 de junho de

2014

(Acompanhamento das determinaçÕes e recomendaçÕes do TCE).

lnstrução Normativa no 0212014/cGE, de 15 de julho de 2014. (sistema
informatizado de acom pa n ha mento da gestão orçament{rio-fi na ncei ra).
lnstrução Normativa no 0112016/cGE, de 13 de julho de 2016. (Sistema
informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
Portaria /SEPLAN/ no 02, de 13 de janeiro de 2016 (ODD 2016).

Portaria/cGE no 68. de 07 de outubro de 20'16 (Grupo de trabalho
destinado a acompanhar as recomendaçÕes do TCE-TO).

Portaria iSECAD/ no 391 , de 29 de abril de 2016 (Gerente de açÕes
2016).

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

5.3 FINALIDADE DO FUNCASE

o

Fundo de capacitação dos servidores

do poder

Executivo

FUNCASE tem como missão assegurar a captação de recursos para garantir a
continuidade efetiva da política de capacitação, promovendo a implantação e
manutenção do Sistema de Capacitação Funcional dos Servidores do Poder

Executivo

- SICAP em virtude da necessidade de melhoria da qualidade de

atendimento aos usuários dos serviços públicos.
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5.4 OBSERVÂruCre DA LEGTSLAÇÃO PERTTNENTE

os atos relativos ao cumprimento do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual estão dentro da
legalidade, tendo sido observados os preceitos da Lei n" 8.666/g3

e

suas

da Lei 4.320164, da Lei de Responsabitidade Fiscal Lei
complementar no 101/00 e das normas especÍficas de orientação e
alteraçÕes,

embasamento para a realizaçáo dos programas desenvolvidos pelo FUNCASE.

O FUNCASE não possuiu orçamento no exercício de 2016, ou seja,
não consta na Lei orçamentária Anual

- LoA no 3.052, de 21 de dezembro de

2015.
ESPECTFTCAçÃO
Orçamento lnicial
( - ) Reduçoes
SuplementaÇÕes

Créd.

Especial

VALOR

e/ou

extraordinário
Remanejamento
Transposição
Transferência
TOTAL - Orçamento Âutorizado
Fonte: Anexo 11 orçamentário - SIAFEM

5.5

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR|A

Yo

0,00
0,00
0,00

0

0,00

0

0,00
0,00
0,00
0,00

0

0
0

0
0

0

POR CATEGORIA ECONÔMICA

E

FONTE DE RECURSOS

O

Fundo de Capacitação dos Servidores

do Poder

Executivo

FUNCASE não possuiu orçamento no exercício de 2016, ou seja, não consta
na Lei Orçamentária Anual - LOA.
CATEGORIA
ECCINOMICA
Despesas Correntes
Despesas de Capital

AUTCIRIZADA

TOTAL

TXECUTADA

0,00
0,00
0,00

SALDO

0,00
0.00
0,00

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM

Proço dos Girossóis. Polmos - Tocontins

- CEP: 77001-90ó

Tel: +55 ó3 3218 I500 - \/ww.secod.to.gov.br

0,00
0,00
0,00

%
0
0

0
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FONTE DE RECURSOS

AUTORIZADA
0,00
0,00

I

TOTA

EXECUTADA
0,00
0,00

SALDO
0,00

%
0

0

CI,00

Fonte: Anexo 111 opçâo 4 - SIAFEM

5.6 EXECUÇÃO E AVALTAçÃO DO PPP

o

Fundo

de capacitação dos servidores do poder Executivo

FUNCASE não possuiu orçamento no exercício de 2016, ou seja, não consta
na Lei Orçamentária Anual- LOA.

5.7 PROJETOS E INSTITUIÇOES BENEFICIADAS POR RENUNCIA

DE

RECEITA

o

Fundo não realizou nenhum acompanhamento de projetos ou

instituição beneficiada com renúncia de receitas.

5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve recebimento ou transferência de recursos

mediante

convênios, ajustes, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres
realizados durante o exercício de 2016.

,ã\
5.9 CONSTDERAçÕES FtNA|S

O Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo do Estado
do Tocantins - FUNCASE vinculado a Secretaria da Administração

-

SECAD,

não possuiu orçamento no exercício de 2016, ou seja, não consta da

Lei

Orçamentária Anual, conforme documentação anexa.

A universidade corporativa do Estado do Tocantins - uNlcET, antiga
Escola de Governo - EGOVE esta funcionando normalmente, pertencendo à
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estrutura operacional da Secretaria da Administração como uma Gerência e

que suas despesas de capacitação e de manutenção são custeadas pelo
FUNGERP.

Diante dos fatos, o Fundo de Capacitaçáo dos Servidores do Poder
Executivo

-

FUNCASE não teve execução orçamentário-financeira em 2016,

haja vista, que o fundo não consta na Lei Orçamentária Anual de 2016. A
UNICET está funcionando normalmente e promovendo regulamente cursos de
aperfeiçoamento aos servidores públicos, custeada pelo Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e Patrimônio

- FUNGERP.

§
ro de 2017.
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