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035/2021 DEZEMBRO

Seminário sobre Empenhos é realizado pela SMTAC em parceria com a Fazenda 

Seminário foi realizado no Centro de Educação Continuada 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), e a Secretaria Municipal da 
Fazenda realizaram, em parceria, um 
seminário sobre empenhos voltado para 
os servidores que atuam nos setores 
financeiros das Secretarias e Órgãos do 
município. 

O evento foi apresentado no Centro 
de Educação Continuada, prédio da 
Secretaria Municipal de Educação, no dia 
8 de dezembro, e contou com a 
participação dos servidores municipais 
que trabalham diariamente com notas de 
empenho representantes de diversas 
secretarias e órgãos do município. 

Na oportunidade os técnicos da 
SMTAC e da Fazenda apresentaram os 
regramentos que envolvem o assunto e 
debateram como deve ser realizado o 

correto preenchimento das notas de 
empenho. 

O evento teve como principal 
objetivo definir os procedimentos que 
devem ser observados pelos setores 
financeiros dos órgãos da administração 
direta e indireta do município no que diz 
respeito aos três estágios da execução da 
despesa orçamentária: Empenho, 
Liquidação e Pagamento. 

O empenho é a reserva 
orçamentária de valores para cobrir 
despesas públicas, ato que cria para o 
Município a obrigação de pagamento 
futuro quando da entrega do produto ou 
serviço. 

A SMTAC tem como prática 
identificar pontos sensíveis na 
administração pública e realizar ações 
preventivas para evitar problemas futuros. 
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SMTAC realiza visita ao NEIM Elisabete 
Nunes Anderle, na Barra da Lagoa

 
Visita observou a entrega das obras 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 14 de 
dezembro, uma vistoria final após a 
entrega das obras de reforma do Neim 
Elisabete Nunes Anderle, localizado no 
bairro Barra da Lagoa. 

A visita foi realizada de forma 
conjunta com o Fiscal de contrato da 
obra, que é representante da Secretaria 
Municipal de Educação, e com técnicos 
do Corpo de Bombeiros que fiscalizaram 
as exigências de segurança com o 
objetivo de fornecerem o alvará do órgão. 

A SMTAC, como órgão central do 
controle interno, segue de maneira a 
auxiliar as Unidades Gestoras na 
execução dos serviços de monitoramento 
e acompanhamento das atividades de 
controle. O objetivo é orientar quanto à 
correta aplicação e execução dos 
recursos públicos. 

 
Visita foi realizada no dia 14 de dezembro 

Instrução Normativa sobre empenhos é 
publicada pelo Controle Interno  
          No dia 29 de dezembro a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC), em parceria com a 
Secretaria Municipal da Fazenda, 
publicou no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, a Instrução Normativa nº 
002/SMTAC/2021 que estabelece 
procedimentos a serem observados pelos 
setores financeiros dos órgãos da 
administração direta e indireta do 
Município para três fases da execução da 
despesa orçamentária: empenho, 
liquidação e pagamento. 

A publicação desta Instrução 
Normativa tem como principais objetivos 
fomentar o constante aprimoramento da 
gestão, otimizar o uso dos recursos 
financeiros bem como realizar uma gestão 
responsável e transparente. 

O documento está disponível para 
consulta no site da SMTAC no link: 
www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac na 
aba “Instruções Normativas”. 

 

Controle Interno analisa 185 processos 
somente no mês de dezembro de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
dezembro de 2021 um total de 185 
processos, sendo 80 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 68 processos de concessão 
de aposentadorias ou pensões e 37 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos concedidos a 
servidores públicos municipais. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 47 tiveram origem na 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 16 são alusivos a Secretaria 
Municipal de Educação, 12 processos são 
oriundos de recursos repassados pela 
Fundação Municipal de Esportes e cinco 
processos são referentes a repasses da 
Fundação Franklin Cascaes. 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac
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Controle Interno segue visitando obras 
da Secretaria Municipal de Educação 

 
SMTAC acompanha obras do NEIM Vila Cachoeira 
 

Durante o mês de dezembro, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) continuou 
realizando visitas de monitoramento e 
avaliação a obras da Secretaria Municipal 
de Educação. 

Entre as fiscalizadas pela SMTAC 
estão as obras de reforma e ampliação do 
Núcleo de Educação Infantil municipal 
Vila Cachoeira, localizado no bairro Saco 
Grande, na região central de 
Florianópolis. E as obras de reforma e 
ampliação da Escola Básica Municipal 
Jurerê, localizada no bairro de mesmo 
nome. 

As visitas são sempre realizadas 
em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, que se faz representada 
pelo fiscal de contrato responsável pela 
obra. O objetivo é observar a execução 
dos trabalhos acompanhando a execução 
do contrato. 

 
SMTAC visitou obras do EBM Jurerê 

Ouvidoria Geral registra 670 novas 
manifestações em dezembro de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de dezembro um total de 670 
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. 

As manifestações podem ser 
registradas através do site da Prefeitura 
que está localizado no endereço virtual: 
https://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

A Ouvidoria recebe demanda 
também através do telefone 3251-6175 e 
do e-mail ouvidoria@pmf.sc.gov.br. 
 
Controle Interno participa de evento 
promovido pelo Instituto Hope House 

 
Tema foi a utilização de recursos públicos  
 

No dia 07 de dezembro, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) participou 
de um evento voltado as Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) promovido pelo 
Instituto Hope House. 

OS técnicos da SMTAC abordaram 
temas como o Decreto n. 21.966/2020, a 
Instrução Normativa n. 20 do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina e o 
módulo de transparência do sistema 
integrado de gestão de parcerias do 
município. 
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