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027/2021 ABRIL

SMTAC visita as obras do Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Armação 

 
Controle Interno realizou visita de monitoramento 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou no dia 29 de março uma 
visita de fiscalização as obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal (NEIM) Armação, localizado no 
bairro da Armação do Pântano do Sul. 

A visita teve a presença do Fiscal do 
Contrato da Secretaria Municipal de 
Educação, que é o responsável pelo 
monitoramento das obras. Na ocasião foi 
verificado o cronograma da obra, bem 
como foram observados se os trabalhos 
estão em conformidade com o contrato. 

 Durante o ano de 2021, a SMTAC 
segue acompanhando diversas obras do 
município conforme seu planejamento 
anual. As atividades de fiscalização são 
parte das ações que o Controle Interno 
executa de maneira prévia, objetivando 
evitar o desperdício de recursos públicos. 

 

Comissão de fiscalização da Lei Aldir 
Blanc se prepara para fiscalização 

A comissão de fiscalização da Lei 
Aldir Blanc, composta por três técnicos da 
Fundação Franklin Cascaes (FFC) e um 
membro do Controle Interno, reuniu-se 
semanalmente durante o mês de abril para 
analisar os regramentos da Lei Federal nº 
14.017/2020 e do Decreto Municipal nº 
22.059/2020 que tratam sobre o tema. 

Os encontros serviram para a 
equipe alinhar como irá proceder nas 
fiscalizações da execução da contrapartida 
que os 35 espaços culturais beneficiários 
do programa terão de realizar através de 
atividades culturais destinadas para a rede 
pública de ensino. 

 
SMTAC orientou comissão da FFC 
 

Ouvidoria Geral registra 984 novas 
manifestações em abril de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de abril um total de 883 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 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/. 

Também é possível fazer uma 
manifestação através do e-mail: 
ouvidoria@pmf.sc.gov.br, ou dos telefones 
3251-6175 e 3251-6176. 

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
mailto:ouvidoria@pmf.sc.gov.br
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Controle Interno realiza formações com 
Sec. de Cultura, Esporte e Juventude 

Durante o mês de abril, técnicos da  
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC), realizaram 
formações com os servidores da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude, Unidade Gestora responsável 
pela Fundação Municipal de Esportes e 
Fundação Franklin Cascaes, órgãos 
municipais que realizam repasses de 
recursos públicos através de subvenções, 
auxílios ou contribuições. 

A formação foi dividida em três dias, 
no primeiro a equipe da SMTAC passou 
orientações a respeito do Decreto 
Municipal nº 21.966, que regulamenta o 
Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil no município. No segundo 
dia os temas foram a Instrução Normativa 
nº 14 do TCE/SC, o Manual de Prestações 
de Contas da SMTAC, além de noções 
sobre Diárias e Adiantamentos. Já no 
terceiro e último dia a orientação foi sobre 
o Sistema Integrado de Gestão de 
Parcerias, que contou com a participação 
de uma técnica da Secretaria de Saúde. 

As formações foram realizadas para 
um número reduzido de pessoas, com o 
objetivo de evitar aglomerações e 
respeitando os protocolos estabelecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Na oportunidade a SMTAC esteve 
orientando os técnicos que trabalham 
diretamente com as parcerias e que são os 
responsáveis pela análise das Prestações 
de Contas destes recursos repassados. 

 

 
Formação realizada com FME e FFC no dia 16 de abril 

SMTAC orienta preenchimento de 
informações no sistema de parcerias

 
SMTAC reúne Secretarias para novas orientações 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou, no dia 30 de abril, uma 
reunião virtual com representantes das 
Secretarias de Saúde, Educação, 
Assistência Social, Cultura, Esporte e 
Juventude e Superintendência de 
Tecnologia para passar orientações a 
respeito da inclusão de informações no 
Sistema Integrado de Gestão de Parcerias. 

Na oportunidade, uma 
representante da empresa, responsável 
pelo sistema de gestão de parcerias, 
passou orientações de como os técnicos 
devem proceder com a inclusão de 
informações para o sistema que são 
referentes as atividades realizadas pelas 
entidades parceiras. 

A SMTAC também orientou quanto 
a importância do correto preenchimento e 
da consequente inclusão no sistema das 
informações referentes ao Anexo X do 
Decreto n. 21.966, que corresponde as 
informações das atividades realizadas pela 
entidade na execução do projeto. 
 
Equipe responsável pelo Orçamento 
Impositivo recebe orientação da SMTAC 

No dia 06 de abril, o Controle Interno 
realizou uma reunião para tratar das 
parcerias do Orçamento Impositivo. Para 
2021, o objetivo é realizar todo o processo 
de repasse de recursos para essas 
parcerias através do Sistema integrado de 
Gestão de Parcerias. Na oportunidade, 
estiveram presentes, além dos técnicos da 
SMTAC, representantes da Secretaria 
Municipal da Fazenda e da Secretaria 
Municipal da Casa Civil. 
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Obras do NEIM Vila Cachoeira recebem 
nova visita do Controle Interno 

 
SMTAC visita obras do NEIM Vila Cachoeira 
 

No dia 28 de abril, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou nova visita de 
monitoramento as obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Educação Infantil 
municipal Vila Cachoeira, localizado no 
bairro Saco Grande. 

A visita, realizada em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação, 
representada pelo fiscal de contrato 
responsável pela Obra, teve como objetivo 
verificar se a execução dos trabalhos 
segue em conformidade com o 
estabelecido no contrato. 

 

 
SMTAC visita obras do NEIM Vila Cachoeira 

Controle Interno analisa 580 processos 
somente no mês de abril de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
abril de 2021 um total de 580 processos, 
sendo 361 de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 92 processos de 
prestações de contas de diárias ou 
adiantamentos, 87 processos de 
admissões de servidores e 40 processos 
de concessão de pensões ou 
aposentadorias. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 174 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 112  são 
alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 60 tiveram origem 
na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, seis foram repasses realizados 
através da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Planejamento Urbano, cinco 
são repasses oriundos do Fundo Municipal 
de Cinema, três são referentes a repasses 
realizados através da Fundação Franklin 
Cascaes e um é referente a repasse 
realizado pela Secretaria Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 
 
SMTAC divulga controle de custos da 
Secretaria mensalmente em seu Portal 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, tem 
como parte de sua rotina a divulgação 
mensal do controle de custos da Unidade 
em seu portal na internet, para verificar os 
gastos da SMTAC com telefone, energia e 
Impressoras, basta acessar o endereço 
virtual:https://www.pmf.sc.gov.br/entidade
s/smtac/index.php?cms=controle+de+cust
os+smtac&menu=0 
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