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029/2021 JUNHO 

SMTAC realiza formação interna para 
equipe técnica do Controle Interno 

 
Formação foi realizada nos dias 22, 23 e 24 de junho 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, nos dias 22, 23 e 24 
de junho, uma formação interna para os 
servidores sobre os temas: Decreto 
Municipal nº 21.966 de 2020, Instrução 
Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/SC), 
Manual de Prestação de Contas do 
Controle Interno, Sistema Integrado de 
Gestão de Parcerias e orientação de 
como realizar uma visita/fiscalização a 
uma Organização da Sociedade Civil. 

O encontro de orientação teve 
como público alvo os próprios técnicos da 
SMTAC. A formação teve como objetivo 
orientar os novos técnicos da equipe, bem 
como alinhar o procedimento com todo o 
grupo de servidores do Controle Interno. 
 
Ouvidoria Geral integra Rede Social 
com objetivo de aproximar o cidadão 

Neste mês de junho a Ouvidoria 
Geral do Município criou uma conta no 
Instagram e passou a informar o cidadão 
também através da rede social, o objetivo 
é aproximar o contribuinte da realidade da 
Ouvidoria Geral do Município, além de 
criar um espaço para que a população 
acompanhe o trabalho de uma Ouvidoria 
Pública. 

É possível acessar o Instagram da 
Ouvidoria Geral através do link: 
https://instagram.com/ouvidoria.pmf?r=na
metag 

 

Controle Interno visita obras da Praça 
do Quero Quero no Balneário Daniela 

 
Praça já foi entregue para a comunidade 

 
No dia 28 de junho a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC), esteve realizando uma 
visita de monitoramento as obras de 
Revitalização da Praça do Quero Quero, 
localizada na Avenida Jacarandá, no 
Balneário Daniela. 

Na oportunidade, o técnico do 
Controle Interno observou a execução das 
obras e solicitou ajustes que foram 
informados para o fiscal de contrato da 
obra e posteriormente realizados. 

O trabalho de fiscalização e 
monitoramento dos contratos de obras da 
prefeitura municipal faz parte das 
atividades previstas pelo Controle Interno 
em seu Plano Anual de Atividades de 
Trabalho 2021. O objetivo é atuar de 
maneira preventiva na gestão. 

 
Visita ocorreu no dia 28 de junho 

 

https://instagram.com/ouvidoria.pmf?r=nametag
https://instagram.com/ouvidoria.pmf?r=nametag
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SMTAC orienta Fundação Municipal de 
Esportes sobre Edital do Bolsa Atleta  

 
Técnicos da FME estiveram na SMTAC 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou no dia 30 de junho, 
uma reunião de orientação com os 
técnicos da Fundação Municipal de 
Esportes (FME) para tratar do Bolsa 
Atleta 2021. 

Durante o encontro, o Controle 
Interno esteve orientando os Servidores 
da FME como deve ser realizado o Edital 
de Chamamento do Bolsa Atleta 2021, 
através do Sistema Integrado de Gestão 
de Parcerias da Prefeitura Municipal. 
 
Ouvidoria Geral registra 932 novas 
manifestações em junho de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de junho um total de 932 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. 

Com os pedidos de ouvidoria 
registrados em junho, a Ouvidoria Geral 
chegou a um total de 5436 manifestações 
recebidas somente no primeiro semestre 
de 2021. 

Para registrar uma manifestação, 
ou solicitar uma informação, o cidadão 
pode acessar a página da Ouvidoria no 
site da Prefeitura que está localizada no 
endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

SMTAC visita Turismo para tratar do 
Programa de Incentivo à Inovação 

O Controle Interno do município 
participou, no dia 14 de junho, de uma 
reunião na Secretaria Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico para tratar do Programa de 
Incentivo a Inovação. 

Na oportunidade, além dos 
técnicos da SMTAC também estiveram 
presentes o Secretário Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, o 
Secretário Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico e o Superintendente de 
Tecnologia. 

 
Encontro foi realizado no dia 14 de junho 

 
Controle Interno participa de reunião 
sobre sistema integrado contábil 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) esteve reunida, no dia 15 de 
junho, com o Contador Geral do Município 
para discutir como será realizada a 
implantação do Sistema Único e Integrado 
de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle 
(SIAFIC) e também para tratar do Plano 
de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis (PIPCP). 

Na oportunidade estiveram 
presentes, representando a SMTAC o 
Secretário Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle, o Secretário 
Municipal Adjunto de Transparência, 
Auditoria e Controle e o Controlador Geral 
do Município. 
 

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Controle Interno acompanha obras da 
Escola Básica Municipal Alfredo Rohr 

 
SMTAC visitou as obras no Córrego Grande 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 16 de junho, 
uma nova visita de acompanhamento das 
obras de reforma e ampliação da Escola 
Básica Municipal da Escola Básica 
Municipal Alfredo Rohr, localizada na Rua 
João Pio Duarte Silva, no bairro Córrego 
Grande. 

Mais uma vez a visita de 
monitoramento foi realizada com a 
presença do fiscal de contrato 
responsável pela obra, representante da 
Secretaria Municipal de Educação. 

O objetivo do Controle Interno 
durante o trabalho de acompanhamento e 
monitoramento de obras é o de sempre 
atuar de maneira preventiva, auxiliando o 
trabalho do fiscal de Contratos que é o 
responsável para que as obras ocorram 
em conformidade com o estabelecido no 
contrato. 

 
Visita foi realizada no dia 16 de junho 

Controle Interno analisa 457 processos 
somente no mês de junho de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
junho de 2021 um total de 457 processos, 
sendo 223 processos de repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições, 70 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos a servidores 
públicos municipais, 151 processos de 
admissões de servidores e 13 processos 
de concessão de aposentadorias ou 
pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 69 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 79  são 
alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 51 tiveram 
origem na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e um foi repasse 
realizado através da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
SMTAC orienta Secretarias para 
realizarem inclusões no Transparência   

No dia 25 de junho, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) promoveu uma reunião 
de orientação para as Unidades Gestores 
que realizam parcerias no município 
realizarem inclusões de documentos no 
sistema de Transparência do município. 

Na oportunidade, participaram do 
encontro servidores da Assistência Social, 
Saúde, Educação e Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude. 

O objetivo foi orientar os técnicos 
das Unidades Gestoras em como 
proceder para a correta inclusão dos 
Termos de Parceria e dos Planos de 
Trabalhos das parcerias firmadas com as 
Organizações da Sociedade Civil dentro 
do sistema de Transparência da 
Prefeitura. Visando assim ampliar a 
transparência das informações referentes 
as parcerias do município. 
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SMTAC segue monitorando as obras 
da Escola Básica Municipal Jurerê 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 28 de junho, 
uma nova visita de monitoramento e 
fiscalização as obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Escola Básica 
Municipal Jurerê, que é localizado na Rua 
Jurerê Tradicional. 

A visita de acompanhamento dos 
trabalhos teve a presença do Fiscal do 
Contrato de obras que é engenheiro da 
Secretaria Municipal de Educação. O 
objetivo da visita foi acompanhar a 
execução do contrato da obra. 

 
SMTAC monitora obras da EBM Jurerê 

 
Mensalmente SMTAC divulga em seu 
site informações do Controle Interno 

Uma das rotinas de trabalho do 
Controle Interno é divulgar, mensalmente 
no site da Prefeitura Municipal, na página 
da Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) 
informações a respeito dos processos e 
pareceres emitidos pela equipe do 
Controle Interno. 

Todos os resultados dos pareceres 
de Admissão, Aposentadoria, Pensão, 
Diárias e Adiantamentos do município são 
publicados no site da Secretaria, bem 
como os resultados das análises das 
prestações de contas de recursos 
repassados através de subvenção, auxílio 
e contribuição. 

Para visualizar basta acessar: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php?cms=&menu=0 

Controle Interno acompanha obras de 
restauração de ruas da Infraestrutura 

 
SMTAC visita obras de ruas do município 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou visita às obras de 
restauração de ruas na capital, entre elas 
as Ruas: Crispim Mira, Monsenhor Topp, 
Major Costa e Travessa Elizabete de Melo 
Pereira, na região central.  

Outro local que recebeu a visita 
dos técnicos do Controle Interno foi a 
Avenida Jorge Lacera, na Costeira do 
Pirajubaé. A avenida passa por obras 
para a execução do projeto da Ciclovia e 
do novo passeio. 

Na oportunidade a SMTAC esteve 
acompanhada pelo Fiscal de Contrato, 
responsável pela obra, que é 
representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 
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