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037/2022 MARÇO E ABRIL

Técnicos da Secretaria Municipal de Auditoria, Transparência e Controle realizam 
visita de monitoramento e avaliação a Unidade de Pronto Atendimento do Continente 

 
Controle Interno realizou fiscalização na UPA Continente 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 22 de março, 
uma visita de monitoramento e avaliação 
a Unidade de Pronto Atendimento do 
Continente. A visita teve como objetivo 
fiscalizar a gestão da UPA Continente, 
que é realizada pela Organização Social 
Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi. 

A equipe do Controle Interno tem 
acompanhado as prestações de contas 
fornecidas pela entidade responsável pela 
gestão da UPA e por isso realiza visitas a 
unidade para monitorar a aplicação dos 
recursos repassados pelo município para 
a Unidade de Saúde. 

Durante a visita os técnicos da 
SMTAC observaram as instalações, os 
equipamentos, a operacionalização, a 

execução dos serviços e os profissionais 
da entidade que são informados na 
prestação de contas, bem como 
inspecionaram se a Entidade está em dia 
com as suas obrigações pactuadas no 
contrato com o município. 

Somente no ano de 2021 o 
Município repassou para a Organização 
Social o valor total de R$ 653.884,76, que 
contempla a aplicação de recursos para 
gestão da UPA Continente. 

O monitoramento da gestão da 
Organização Social responsável pela UPA 
Continente é uma das atividades 
realizadas pela SMTAC que está prevista 
no Plano Anual de Atividades para o 
exercício de 2022, que trata da realização 
de fiscalizações nas OSCs e OS 
parceiras. 
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SMTAC realiza treinamento interno 
sobre Decreto n. 21.966 de 2020 
           A equipe do Controle Interno que 
atua na análise das prestações de contas 
de recursos repassados através de 
subvenções sociais, auxílios ou 
contribuições se reuniu no dia 13 de abril 
para realizar um treinamento interno que 
teve como tema o Decreto n. 21.966 de 
2020, que trata da regulamentação do 
repasse de recursos as Organizações da 
Sociedade Civil.  

 Na oportunidade os técnicos 
estudaram a legislação com o objetivo de 
aprofundar e unificar as análises e 
pareceres emitidos pela Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC). 

 O treinamento faz parte do Plano 
Anual de Atividades da Secretaria para 
2022, que prevê formações internas para 
os servidores. 

 
Treinamento foi realizado na SMTAC  
 

Ouvidoria registra 1526 manifestações 
somente nos meses de março e abril  

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou nos meses de março e abril de 
2022 um total de 1526 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 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. 

Obras da Praça Santos Dumont foram 
acompanhadas pelo Controle Interno  

 
SMTAC monitorou obras da Praça Santos Dumont 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) esteve presente acompanhando 
as obras de revitalização da Praça Santos 
Dumont, localizada no bairro Trindade, 
durante toda a sua execução. 

A última visita foi realizada no dia 
15 de março, uma semana antes da 
entrega da obra. Em todas as visitas o 
Controle Interno esteve acompanhado do 
fiscal do contrato representante da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

O trabalho de monitoramento e 
fiscalização de obras do município é 
realizado por um engenheiro do Controle 
Interno sempre acompanhado do 
representante da Unidade Gestora 
responsável pela obra e tem como 
objetivo estar atento ao cronograma dos 
trabalhos, bem como identificar possíveis 
melhorias. 

 

 
Obra já foi entregue ao Município 
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SMTAC realiza reunião para tratar de 
Instrução Normativa sobre parcerias 

 
Reunião foi realizada no dia 1º de abril 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 1º de abril, uma 
reunião para tratar da construção de 
Instrução Normativa acerca das parcerias 
realizadas com as Organizações da 
Sociedade Civil. 

Na oportunidade foram definidos 
critérios e padronizações de documentos, 
além da ordem para composição dos 
processos de prestação de contas de 
parcerias na Plataforma Integrada de 
Gestão das Parcerias.  

Na reunião estiveram presentes, 
além da SMTAC, representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 
 
SMTAC realiza controle mensal de 
custos com telefone, luz e impressoras 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) publica mensalmente o controle 
das suas despesas com ligação de 
telefone, energia elétrica e impressão de 
documentos. É possível conferir todo o 
histórico do controle de custos da 
Secretaria através do link 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=controle+de+custos+sm
tac&menu=0 
 

Controle Interno analisa 377 processos 
somente no mês de março de 2022 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram no mês de março de 
2022 um total de 377 processos, sendo 
227 processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 57 processos de 
concessão de aposentadorias ou 
pensões, 50 processos de prestações de 
contas de diárias ou adiantamentos 
concedidos e 43 processos de despesas 
de exercício anterior. 

Dos processos referentes aos 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 96 são referentes 
a Secretaria Municipal de Educação, 78 
processos são oriundos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 30 tem 
origem na Fundação de Esportes, dez são 
alusivos a Secretaria Municipal de Saúde, 
sete são pertinentes a repasses através 
do Orçamento Impositivo, cinco processos 
são referentes a repasses da Fundação 
Franklin Cascaes e um teve origem na 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 
 
SMTAC planeja série de visitas a 
entidades ainda no primeiro semestre  

O Controle Interno irá realizar uma 
nova série de visitas a entidades 
parceiras do município que recebem 
recursos oriundos de subvenção social, 
auxílio e contribuição ainda no primeiro 
semestre de 2022. 

As visitas de monitoramento e 
avaliação as Organizações da Sociedade 
Civil fazem parte do Planejamento Anual 
de Trabalho da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle. 
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