039/2022 JULHO E AGOSTO
Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realiza curso de
Formação para Gestores das Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC)

Evento teve como objetivo aprimorar a Gestão das Parcerias no Município

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) realizou, no último dia 25 de
agosto, um Curso de Formação para
Gestores das Parcerias Municipais.
O evento ocorreu na sede da
Secretaria
Municipal
de
Turismo,
Tecnologia
e
Desenvolvimento
Econômico e contou com a participação
de 25 gestores de seis Secretarias:
Saúde, Educação, Assistência Social,
Cultura, Gabinete do Prefeito e Turismo,
Tecnologia
e
Desenvolvimento
Econômico, além de gestores da
Fundação Franklin Cascaes e Fundação
Municipal de Esportes.
O objetivo da Formação foi orientar
os técnicos da Prefeitura que atuam como
Gestores das parcerias firmadas com as

Organizações da Sociedade Civil (OSC)
quanto às obrigações inerentes a função
exercida, além de alertar quanto à
importância do acompanhamento durante
a realização dos projetos que recebem
recursos
públicos
municipais,
direcionando o trabalho de controle de
forma preventiva.
Na oportunidade os técnicos da
SMTAC orientaram os participantes
quanto às legislações vigentes que tratam
do tema, como a Lei Federal n.
13.019/2014, o Decreto Municipal n.
21.966/2020 e a Instrução Normativa
n.14/2012 do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina.
Até o momento, para o ano de
2022, estão previstos o repasse de pouco
mais de R$ 84 milhões em parcerias.
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SMTAC recebe equipe do Controle
Interno do município de Blumenau
A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) recebeu no dia 9 de agosto, a
visita de representantes do Controle
Interno do município de Blumenau.
O objetivo da visita foi a troca de
experiências do Controle Interno entre os
municípios, na oportunidade a SMTAC
apresentou as estruturas de controle
interno de Florianópolis e conheceu como
é realizado o trabalho no município do
vale do Itajaí.

SMTAC visita projetos em parceria com
a
Associação
Abadá
Capoeira

Projeto Formando Campeões para a Vida

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC)
realizou
visita
de
monitoramento, no dia 24 de agosto, em
dois projetos esportivos desenvolvidos
pela Associação Abadá Capoeira, em
parceria com a Fundação Municipal de
Esportes.
O projeto “Atletismo para Todos”
conta com 15 atletas de rendimento e tem
sua execução realizada em três locais
diferentes: Instituto Estadual de Educação
(IEE), na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Centro de Ciências da
Saúde e do Esporte (Cefid).
Já o projeto comunitário “Formando
Campeões para a Vida”, que é realizado
na UFSC, no IEE e no Parque Coqueiros,
conta com a participação de 53 crianças e
adolescentes.
As visitas foram acompanhadas
pelo gestor da parceria, técnico da FME.

Encontro ocorreu no dia 9 de agosto

Ouvidoria registra 1180 manifestações
somente nos meses de julho e agosto
A Ouvidoria Geral do Município
registrou nos meses de julho e agosto de
2022 um total de 1180 manifestações de
ouvidoria
realizadas.
Essas
manifestações estão distribuídas em
diversas Secretarias e Órgãos da
Prefeitura
que
são
os
setores
responsáveis pelas demandas que deram
origem a manifestação. Para registrar
uma manifestação de ouvidoria o cidadão
pode
acessar
a
página:
www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria.
As informações que apresentam as
estatísticas
das
manifestações
de
ouvidoria encaminhadas para a Prefeitura
Municipal estão disponíveis no “Painel
Resolveu” sistema de informações
integrado com a Controladoria Geral da
União. O Painel Resolveu está disponível
para consulta no endereço eletrônico
www.paineis.cgu.gov.br/resolveu.

Visita foi realizada na sede do IEE
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SMTAC promove treinamento para
entidades parceiras do Município

Controle Interno analisa 588 processos
somente nos meses de julho e agosto
Os técnicos da Secretaria Municipal
de Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) analisaram nos meses de julho
e agosto de 2022 um total de 588
processos, sendo 328 processos de
repasse de recursos públicos através de
subvenções
sociais,
auxílios
e
contribuições, 77 processos de concessão
de aposentadorias ou pensões, 129
processos de prestações de contas de
diárias ou adiantamentos concedidos e 54
processos de despesas de exercício
anterior.
Dos processos referentes aos
repasses através de subvenções sociais,
auxílios e contribuições, 84 são referentes
a Fundação Municipal de Esportes, 69
tem origem na Secretaria Municipal de
Educação, 68 são pertinentes a repasses
realizados
através
das
emendas
orçamentárias impositivas, 56 processos
são oriundos da Secretaria Municipal de
Assistência Social, 28 são alusivos a
Secretaria Municipal de Saúde, 22
processos são referentes a repasses
realizados pela Fundação Franklin
Cascaes e um processo teve origem na
Secretaria Municipal de Mobilidade e
Planejamento Urbano.

Primeiro encontro foi realizado no dia 10 de agosto

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) realizou seis encontros de
orientação com as entidades parceiras da
Prefeitura que recebem recursos oriundos
das emendas parlamentares. Na tarde do
dia 10 de agosto foi realizado o primeiro
encontro.
O objetivo do treinamento foi
orientar as entidades para a correta
aplicação dos recursos conforme o
previsto nos termos de parceria e nos
respectivos
planos
de
trabalho
apresentados.
Na
oportunidade
o
Controle
Interno
apresentou
as
legislações que devem ser observadas
além de orientar como deve ser procedido
o processo de prestações de contas.
Durante cada encontro estiveram
presentes representantes de cinco
entidades, ao todo 30 entidades
receberam a orientação dos técnicos da
Secretaria.

Congresso de Licitações Municipais
tem presença de Técnicos da SMTAC
Técnicos do Controle Interno
estiveram presentes no “Congresso de
Licitações Municipais – A Luz da Nova Lei
de Licitações” que foi realizado nos dias
31 de agosto e 1º de setembro na sede
da OAB/SC.
O evento teve como objetivo
discutir o impacto da Lei nº 14.133/2021
nas contratações municipais. Entre os
temas
abordados
estiveram,
a
governança nas contratações municipais,
os caminhos para uma contratação
sustentável,
passo
a
passo
do
planejamento das contratações públicas,
o
que
os
municípios
precisam
regulamentar em virtude da nova lei, entre
outros.

SMTAC realiza controle mensal de
custos com telefone, luz e impressoras
A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) publica mensalmente o controle
dos seus gastos em seu site. O histórico
do controle de custos está disponível na
página:https://www.pmf.sc.gov.br/entidade
s/smtac/index.php?cms=controle+de+cust
os+smtac&menu=0
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SMTAC cria Plano de Atividades para
atuar na Secretaria do Meio Ambiente
O Controle Interno realizou reunião
no dia 12 de julho com o objetivo de
construir um Plano de Atividades de
Trabalho para atuar diretamente na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMMA).
Em virtude do Plano, um técnico do
Controle Interno do Município estará
atuando diretamente na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente com o
objetivo de fomentar as ações de Controle
Interno e Transparência nas rotinas do
setor.
Além das demandas do Meio
Ambiente a SMMA é a Unidade Gestora
responsável pela Gestão de Resíduos da
Comcap e também da Fundação
Municipal de Meio Ambiente (Floram).

Controle Interno visita obras da Escola
Básica Municipal João Alfredo Rohr

Obras receberam visita no dia 13 de julho

O
Controle
Interno
segue
realizando visitas de monitoramento as
obras da Escola Básica Municipal João
Alfredo Rohr, localizada no Córrego
Grande, no último bimestre as visitas
foram realizadas nos dias dia 13 de julho
e 18 de agosto.
Durante as visitas, o técnico da
SMTAC
observou
as
obras
de
concretagem do muro de contenção da
escola. Todas as visitas foram realizadas
com o acompanhamento do engenheiro
responsável pela fiscalização do contrato
de obras, técnico da Secretaria Municipal
de Educação.
O monitoramento de obras do
município é uma das atribuições do
Controle Interno, que realiza o trabalho de
acompanhamento de contratos por
amostragem.

Reunião de planejamento foi realizada na SMTAC

Controle Interno realiza reunião para
tratar sobre transparência de obras
A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) realizou reunião no dia 16 de
agosto para tratar dos sistemas que
fornecem
as
informações
de
transparência das obras do município.
Na oportunidade foram estudadas
possíveis melhorias e atualizações que
possam aprimorar a utilização do sistema
pelo município. Além dos técnicos do
Controle Interno, estiveram presentes no
encontro um engenheiro da Secretaria
Municipal de Educação e um técnico
responsável pelo sistema utilizado no
município.

Obras da EBM João Alfredo Rohr
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Controle Interno participa de oficina
sobre a nova Lei de Licitações
Nos dias 29 e 30 de agosto
integrantes da equipe técnica do Controle
Interno estiveram participando de uma
oficina sobre a nova Lei de Licitações (Lei
n°
14.133/2021
no
Auditório
da
Associação dos Municípios da Região da
Grande Florianópolis (Granfpolis).
O tema é de grande relevância
para a área do Controle Interno que
também
é
responsável
pelo
acompanhamento
de
procedimentos
licitatórios e contratos no município.

Instrução Normativa para tramitação
das parcerias no sistema é publicada

Reuniões foram realizadas na SMTAC

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) publicou no Diário Oficial
Eletrônico do Município, no dia 12 de
agosto de 2022, a Instrução Normativa nº
001/SMTAC/2022 que define regras e
critérios de ordenação e padronização de
documentos para composição
dos
processos de prestação contas na
plataforma eletrônica do sistema de
gestão municipal das parcerias de
interesse público.
A
construção
da
Instrução
Normativa nº 001/SMTAC/2022 foi
realizada em parceria com as secretarias
municipais que efetuam repasses através
de subvenções sociais, auxílios e
contribuições e contou com diversas
reuniões de trabalho até a sua conclusão.
A normativa tem como objetivo
promover
a
normatização,
a
sistematização
e
a
padronização,
ampliando os procedimentos de Controle
Interno e aprimoramento da gestão;
otimizando
o
uso
dos
recursos
financeiros, com vistas a um exercício de
gestão mais responsável e transparente.

Evento foi realizado na Granfpolis

SMTAC segue atualização do Manual
para Análise de Prestação de Contas
A equipe do Controle Interno da
Secretaria Municipal de Transparência,
Auditoria e Controle (SMTAC) seguiu,
durante os meses de julho e agosto,
realizando reuniões de atualização do
Manual para Análise de Prestações de
Contas de recursos repassados através
de subvenções, auxílios e contribuições
para os analistas.
As reuniões, que tiveram início no
mês de junho, contam com a participação
de todos os técnicos do Controle Interno
que são os responsáveis pela realização
da análise dos processos de Prestação de
Contas.
O manual havia recebido a última
atualização em 2020. As reuniões dos
técnicos do Controle Interno seguirão
ocorrendo até a conclusão dos trabalhos,
que devem terminar nos próximos meses.
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