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SMTAC presta consultoria sobre 
sistema de gestão de parcerias  
          A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, foi 
procurada por representantes da 
Prefeitura Municipal de Cianorte (PR), 
para prestar uma consultoria sobre o 
trabalho realizado na gestão das 
parcerias do município. 

O encontro com a equipe da 
prefeitura de Cianorte ocorreu no dia 19 
de novembro e foi realizado através de 
videoconferência. Na oportunidade os 
técnicos da SMTAC apresentaram as 
vantagens da informatização das 
informações das parcerias. 

Florianópolis já é uma referência na 
área por atuar em todas as fases da 
gestão das parcerias através de sistema 
informatizado desde 2020. Para 2022, o 
objetivo é utilizar o sistema em 100% das 
parcerias firmadas pelo município. 
Controle Interno analisa 406 processos 
somente no mês de outubro de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
novembro de 2021 um total de 406 
processos, sendo 223 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 134 processos de 
prestações de contas de diárias ou 
adiantamentos a servidores públicos 
municipais e 49 processos de concessão 
de aposentadorias ou pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos públicos destinados 
através de subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 89 tiveram origem na 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 85 são alusivos a Secretaria 
Municipal de Educação, 32 processos são 
referentes a repasses da Fundação 
Franklin Cascaes, nove processos são 
oriundos de recursos repassados pela 
Fundação Municipal de Esportes, e oito 
repasses foram originários da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

SMTAC realiza novas visitas as obras 
da educação no bairro Córrego Grande 

 
SMTAC visitou o NEIM Fermínio Francisco Vieira 
 

No dia 18 de novembro, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) realizou 
novas visitas de monitoramento as obras 
de reforma e ampliação do Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Fermínio 
Francisco Vieira e as obras na Escola 
Básica Municipal João Alfredo Rohr, 
ambas localizadas no bairro Córrego 
Grande. 

As visitas foram realizadas em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, que foi representada pelo 
fiscal de contrato responsável pela obra, e 
fazem parte do acompanhamento dos 
trabalhos que a SMTAC vem realizando. 
O objetivo do acompanhamento do 
Controle Interno é verificar se a execução 
das obras segue em conformidade com o 
estabelecido no contrato. 

 
Visitas foram realizadas no dia 18 de novembro 
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Controle Interno acompanha reforma 
do Casarão Bento Silvério na Lagoa  
            A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 18 de 
novembro, uma nova visita de 
monitoramento e fiscalização as obras de 
revitalização do Casarão Bento Silvério, 
localizado na Rua Henrique Veras do 
Nascimento, no bairro Lagoa da 
Conceição. 

Na oportunidade, o técnico do 
Controle Interno esteve acompanhado do 
fiscal de contrato de obra, representante 
da Secretaria Municipal da Infraestrutura, 
durante toda a visita, na inspeção às 
obras foi observado se o andamento dos 
trabalhos está em conformidade com o 
previsto em contrato. 

O objetivo da inspeção em obras, 
por parte do Controle Interno, é atuar de 
maneira preventiva, em parceria com a 
Unidade Gestora responsável pela 
execução, evitando possíveis problemas 
que possam ocorrer na execução do 
serviço, e reduzindo assim o desperdício 
de recursos públicos. 

 

 
Visita foi realizada no dia 18 de novembro 

Controle Interno prepara curso sobre 
empenhos em parceria com a Fazenda  
          Técnicos da Secretaria Municipal 
da Fazenda procuram a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle, para realizar, em conjunto um 
seminário sobre Empenhos. 

O objetivo da orientação é 
minimizar os erros no preenchimento das 
informações constantes nas notas de 
empenho e consequentemente evitar 
atrasos nos pagamentos aos 
fornecedores. O evento está programado 
para o mês de dezembro. 
 

Ouvidoria Geral registra 732 novas 
manifestações em novembro de 2021 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de novembro um total de 
732 manifestações de ouvidoria 
realizadas através do sistema Fala.BR 
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 devem 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. 
 

SMTAC realiza controle mensal de 
custos com telefone, luz e impressoras 
          Controle Interno segue informando 
mensalmente o controle dos seus gastos 
com telefone, energia elétrica e 
impressoras. 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 
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