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010/2019 OUTUBRO 

Controle Interno orienta Comissão de Monitoramento e Avaliação de parcerias 
Comissão é responsável pelas parcerias que recebem recursos do Orçamento Impositivo 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou formação, na tarde do dia 24 de 
outubro, com o Gestor das Parcerias e 
com os membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, que são os 
responsáveis pela avaliação das parcerias 
originadas através do repasse de 
recursos do Orçamento Impositivo. 

No encontro foi apresentada toda a 
legislação que trata do repasse de 
recursos através de subvenções sociais a 
entidades, como a Lei Federal nº 
13.019/2014, o Decreto Municipal nº 
17.361/2017 e a Instrução Normativa do 
TCE/SC 14/2012. Também foi dada 
ênfase sobre a importância do 
cumprimento do Plano de Trabalho dos 

projetos apresentados que foram 
acordados entre as Organizações da 
Sociedade Civil e a Prefeitura Municipal. 

O trabalho de formação realizado 
pelo Controle Interno com os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal é uma 
atividade ininterrupta que tem a finalidade 
de preparar os servidores para o 
desempenho de funções de controle da 
aplicação dos recursos públicos. No caso 
do repasse de subvenções sociais e 
contribuições é de fundamental 
importância que os projetos contemplados 
sejam acompanhados pela comissão de 
Monitoramento e Avaliação objetivando 
que a parceria desempenhe um trabalho 
com maior eficiência e eficácia no 
atendimento a comunidade. 

 

Transparência, Auditoria e Controle segue realizando reuniões de formação e orientação aos servidores  
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Secretaria participa da apresentação 
do programa “Floripa Cidade Eficiente” 

A SMTAC participou, na tarde do 
dia 28, da reunião de apresentação e 
alinhamento do programa “Floripa Cidade 
Eficiente” uma promoção da Prefeitura 
Municipal, através da Superintendência 
de Assuntos Institucionais da Casa Civil, 
em parceria com o Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável (CBCS).  

O projeto está estruturado em 
quatro temas: eficiência energética, uso 
racional de água, mobilidade urbana e 
geração distribuída de energia. O 
programa tem como objetivo a 
organização do consumo de água e luz, 
bem como a promoção de ações que 
visam uma maior sustentabilidade das 
edificações e a redução de despesas. 

 
Auditorias são realizadas pela SMTAC 

Duas Auditorias estão sendo 
realizadas na Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle no 
mês de outubro, ambas com o propósito 
de verificar os processos e rotinas 
relacionadas à execução de Contratos 
firmados no ano de 2018, uma delas de 
contratos firmados pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e outra 
pela Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 

As auditorias fazem parte do Plano 
Anual de Atividades de Trabalho deste 
Controle Interno, sendo englobadas 
dentro do item avaliações e inspeções do 
referido plano, possuindo caráter 
preventivo e de rotina. 

 
Auditorias em Contratos são realizadas pela SMTAC 

SMTAC realiza reuniões para 
atualização do Decreto nº 17.361/2017  

 
Reuniões de atualização ocorreram na SMTAC 

 
Durante todo o mês de Outubro, a 

Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle promoveu reuniões 
com representantes das Secretarias que 
realizam repasses através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições para 
discutir atualizações no Decreto Municipal 
nº 17.361/2017, que regulamenta as 
parcerias entre o município e as 
organizações da sociedade civil. 

O objetivo dos encontros é 
atualizar a legislação as necessidades 
atuais da prefeitura e das entidades, bem 
como realizar adequações tendo em vista 
a implantação do novo sistema de gestão 
de parcerias. As atualizações do Decreto 
devem estar concluídas no início de 2020. 
 
Analisados 628 processos em outubro 

Foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente no mês de 
outubro de 2019, um total de 628 
processos, sendo 313 processos de 
admissão de pessoal, 16 processos de 
prestações de contas de diárias, 33 
processos de aposentadoria e 266 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 140 da 
Secretaria de Educação, 72 da Fundação 
Municipal de Esportes, 21 da Secretaria 
de Assistência Social, 26 da Fundação 
Franklin Cascaes, seis da Secretaria 
Municipal de Saúde e um do Turismo. 
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Curso: Responsabilização de Pessoas 
Jurídicas tem a participação da SMTAC 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) participaram, nos dias 23, 24 e 
25 de outubro, do curso de Processo de 
Responsabilização de Pessoas Jurídicas 
pela Lei Anticorrupção. O curso é 
realizado pela Corregedoria Geral da 
União e faz parte do Programa de 
Fortalecimento de Corregedorias 
(PROCOR). 

O curso teve como objetivo orientar 
servidores e gestores públicos quanto à 
elaboração e correta tramitação dos 
processos administrativos de 
responsabilização, que são os processos 
de sanção de empresas. 

Entre os temas abordados estão os 
aspectos legais, princípios, requisitos e 
tipos normativos, como se dá a 
instauração do processo, a comissão, o 
contraditório e a ampla defesa, bem como 
o relatório final, julgamento e penalidades 
administrativas, entre outros. 

   
Membros da SMTAC participam de curso da CGU 

 

Realizada reunião para aprimorar 
ferramentas de envio de “Ouvidorias” 

A SMTAC se reuniu no dia 31 de 
outubro, com os gestores da Casa Civil, 
da Superintendência de Tecnologia e 
representantes da UDESC, com o objetivo 
de aprimorar a integração dos formatos já 
existentes, com o aplicativo Participact, 
que será uma nova ferramenta de envio 
de solicitações em tempo real, onde o 
usuário poderá registrar o problema e 
notificar a prefeitura. 

Transparência, Auditoria e Controle 
visita obras em ruas do município 

 
Rua Salvatina F. dos Santos, no Itacurubi em obras 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 08 de outubro, 
visita a obras de pavimentação e 
qualificação de três vias do município: 
Rua Salvatina F. dos Santos, no Itacorubi, 
Rua Vera Linhares, no Córrego Grande e 
Servidão Gervásio José da Silva, no 
Carianos. 

Na oportunidade, um técnico do 
Controle Interno esteve acompanhado do 
fiscal do contrato para monitorar a 
execução das obras. A SMTAC realiza a 
fiscalização físico/financeiro dos contratos 
de obras no município com o objetivo de 
verificar a correta aplicação dos recursos 
públicos, bem como o andamento do 
cronograma da obra conforme pactuado 
em contrato. 
 
Técnicos participam de curso no CRC 

Membros da equipe da SMTAC 
participaram no dia 29 de outubro, do 1º 
Fórum Nacional de Excelência em 
gerenciamento e fiscalização de 
Contratos de Gestão com Organizações 
Sociais, o evento foi promovido pelo 
Governo do Estado de SC e teve como 
objetivo o intercâmbio de informações. 
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