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Itaprevi ITAGUAI <itaprevi.itaguai2017@gmail.com>

Fwd: Abertura de atendimento TCE/RJ 
1 mensagem

Marcel Gonçalves <consultoria.marcel@gmail.com> 18 de maio de 2021 16:01
Para: itaprevi.itaguai2017@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: <no-reply@tce.rj.gov.br> 
Date: seg., 17 de mai. de 2021 às 15:26 
Subject: Abertura de atendimento TCE/RJ 
To: <consultoria.marcel@gmail.com> 

Prezado(a) Marcel Fugueiredo Gonçalves,

Sua solicitação foi registrada com sucesso e gerou o seguinte número de protocolo:

20210517152648

Ela foi encaminhada para a equipe de suporte que irá analisar seu pedido e responder em até 02 (dois)
dias úteis. Para solicitações mais complexas, que demandem a atenção de outras áreas deste TCE-RJ,
o prazo de atendimento pode chegar até 05 (cinco) dias úteis.

Para acompanhar o andamento da solicitação ligue para o número (21) 3231-5398 com o número de
protocolo em mãos.

Este número serve apenas para passar o status do andamento do chamado.

Não é possível abrir chamado através deste número.

Não é possível ser atendido por um técnico neste número.

A resposta será encaminhada para o email preenchido no formulário de solicitação do Helpdesk. Junto
da resposta será enviado um convite para participar de nossa pesquisa de satisfação. Contamos com a
sua participação para melhorar cada vez mais o nosso atendimento.

Atenciosamente,

Equipe de suporte da DTI

Detalhes da solicitação:

Unidade gestora: ITAPREVI - ITAGUAÍ PREVIDÊNCIA

Sistema: SIGFIS MUNICIPAL

CPF: 053.193.477-23

Nome Completo: Marcel Fugueiredo Gonçalves

E-mail: consultoria.marcel@gmail.com

Telefone: 37829000

Descrição: OFÍCIO PRS/SSE/CGC/NP 13573/2021 Deliberação 248/08 Envio *133069937* de
17/02/2021 às 12:44:41 Prezados auditores, boa tarde! Tal ofício questiona inconsistência verificada: -
Saldo zerado de disponibilidade financeira -Saldo zerado de encargos e despesas compromissadas -
Saldo Zerado em resto a apagar a partir de 01/05/2020 -Ausência de informação dos contratos
assinados a partir de 01/05/2020 Foi analisado os Incisos I.a e I.b do Artº 4º, os mesmos não
apresentas divergências no tocante a disparidade nos seus referidos saldos. Solicitamos informações
para nosso maior esclarecimento, de como foi feito vossa análise da disponibilidade financeira Inciso V,
artº 4º. Observamos ainda que, existe um espaçamento despadronizado em relação aos demais
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empenhos no campo Programa de Trabalho entre os empenhos 17 a 40, conforme anexo, acreditamos
por isso a desconfiguração nos outros apontamentos. Ratificamos e solicitamos orientação para sanar
as inconsistências Cordialmente Marcel



Angela Correa <angelacorrearc@gmail.com>

Fwd: TCE-RJ: Chamado >>121365<< - Registro do Trâmite 3 do Chamado 121365 
1 mensagem

Marcel Gonçalves <consultoria.marcel@gmail.com> 25 de maio de 2021 09:23
Para: angelacorrearc@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: chamado via emial sigfismun <apoioads_sigfismun@tce.rj.gov.br> 
Date: seg., 24 de mai. de 2021 às 09:21 
Subject: TCE-RJ: Chamado >>121365<< - Registro do Trâmite 3 do Chamado 121365 
To: <consultoria.marcel@gmail.com> 

Prezado(a) Sr.(Sra.), 

Visando a melhoria contínua dos serviços prestados pela Diretoria de TI do TCE-RJ, solicitamos sua opinião sobre a
qualidade do atendimento ao chamado 121365. São apenas CINCO respostas. Contamos com o seu feedback. Acesse
o link abaixo. 

http://www.tce.rj.gov.br/avaliacao-servico/Pesquisa/Satisfacao/121365 

ESTA É UMA NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CHAMADO 
Não responda esta mensagem. 

Descrição do fechamento do chamado: 
Nome: Marcel Fugueiredo Gonçalves 
Telefone: ddd: 021-37829000 - ramal: 2841 
Email: consultoria.marcel@gmail.com 
CPF/CNPJ: 053.193.477-23 
Caminho para confirmação: Assistência de negócio 
Sistema: SIGFIS MUNICIPAL 
Número da solicitação: 20210517152648 
------------------------------------ 

Solicitação do usuário:  
OFÍCIO PRS/SSE/CGC/NP 13573/2021Deliberação 248/08Envio *133069937* de 17/02/2021 às 12:44:41 Prezados
auditores, boa tarde!Tal ofício questiona inconsistência verificada:-Saldo zerado de disponibilidade financeira-Saldo
zerado de encargos e despesas compromissadas-Saldo Zerado em resto a apagar a partir de 01/05/2020-Ausência
de informação dos contratos assinados a partir de 01/05/2020Foi analisado os Incisos I.a e I.b do Artº 4º, os mesmos
não apresentas divergências no tocante a disparidade nos seus referidos saldos.Solicitamos informações para nosso
maior esclarecimento, de como foi feito vossa análise da disponibilidade financeiraInciso V, artº 4º.Observamos ainda
que, existe um espaçamento despadronizado em relação aos demais empenhos no campo Programa de Trabalho
entre os empenhos 17 a 40, conforme anexo, acreditamos por isso a desconfiguração nos outros
apontamentos.Ratificamos e solicitamos orientação para sanar as inconsistências CordialmenteMarcel 

Prezado usuário,

Após consulta à Equipe de Suporte de Sistemas do TCE-RJ, foi obtido o seguinte esclarecimento: 

Em atenção à solicitação do usuário, informamos que, devido a um problema técnico verificado na emissão das
informações do Módulo Término de Mandato-Del 248 do SIGFIS, algumas UGs podem ter apresentado
inconsistências de saldos no momento da análise das prestações de contas de governo de 2020.  
Assim, sugere-se que, sendo esse o caso do município, na resposta ao Ofício Regularizador do TCE-RJ, sejam
anexados os relatórios gerados Módulo Término de Mandato-Del 248 do SIGFIS das UGs que apresentaram
problemas, a fim de se comprovar os valores efetivamente cadastrados pelo usuário.  
Entretanto, caso haja necessidade retificação de dados relativos ao item V do Módulo, sugere-se para isso o
procedimento descrito no Manual do Módulo Término de Mandato-Del 248 do SIGFIS para a retificação ou
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reavaliação de tipificações anteriormente realizadas. 
De acordo com o Manual do Módulo Término de Mandato/Del 248 do SIGFIS, para a retificação da tipificação
anteriormente realizada, deve ser realizado o seguinte procedimento: 
1 - selecionar, na lista do item V do Módulo Término de Mandato (Del 248) do SIGFIS, a linha relativa ao empenho
inscrito em RP cuja tipificação deva ser retificada; 
2 - abrindo-se a tela desse empenho inscrito em RP e incorretamente tipificado, escolha a opção Excluir; 
3 - ao retornar à tela do item V e selecionar o botão Incluir, o empenho voltará a estar disponível para nova
tipificação. 
Por fim, a sugestão apontada pelo usuário quanto ao espaçamento entre os registros será levada à equipe técnica
do SIGFIS para análise e desde já agradecemos pela ajuda. 

Atenciosamente,

Seu chamado nº 121365 foi fechado em 24/05/2021 09:20:40. 

Caso precise fazer referência especificamente a este atendimento em futuros contatos, favor usar o número do
chamado: 121365. 

Atenciosamente 
Equipe de Apoio ao Usuário 
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