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030/2021 JULHO 

SMTAC realiza visita de monitoramento 
a projetos do Lar Recanto do Carinho 

 
SMTAC visitou Lar Recanto do Carinho 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 6 de julho, uma 
visita de monitoramento aos projetos 
realizados pelo Lar Recanto do Carinho 
em parceria com a Prefeitura Municipal. 

Na oportunidade os técnicos do 
Controle Interno observaram a execução 
do projeto “Lar Recanto do Carinho 2021”, 
em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, que tem como objetivo 
promover serviço de atenção em saúde 
às crianças e aos adultos acolhidos; o 
projeto “Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes”, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que tem como objetivo acolher e 
garantir proteção integral e o projeto “Dia 
2021”, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, que tem como 
objetivo proporcionar atendimento 
pedagógico na Educação Infantil em 
período integral para até 50 crianças do 
município. 

A visita do Controle Interno teve 
como principal finalidade acompanhar os 
projetos durante o seu período de 
execução, para que desta forma seja 
possível orientar previamente as 
entidades parcerias na regular aplicação 
dos recursos públicos repassados, bem 
como orientar a correta apresentação das 
prestações de contas. 

SMTAC e Cultura alinham processo de 
fiscalização do Incentivo a Cultura 

O Controle Interno esteve reunido 
no dia 21 de julho com a Comissão de 
Fiscalização da Lei de Incentivo a Cultura, 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude. O encontro teve 
como objetivo aprimorar o procedimento 
de migração de informações, sobre todos 
os passos do processo de repasse de 
recursos públicos do programa, para o 
Sistema Integrado de Gestão de 
Parcerias. 

Na oportunidade, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle alinhou como deverá ser 
realizado todo o trâmite do repasse 
através do Sistema, desde a seleção das 
entidades parceiras, até o processo final 
de prestação de contas dos recursos 
utilizados. 

 
Reunião foi realizada no dia 21 de julho 

 

SMTAC se reúne com Administração 
para aprimorar transparência pública 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 16 de julho, 
uma reunião com técnicos da 
Superintendência de Licitações e 
Contratos da Secretaria Municipal de 
Administração com o objetivo de 
aprimorar a transparência pública nas 
informações oriundas do setor de 
licitações do município, que são 
apresentadas através da plataforma 
Betha.  
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Controle Interno visita projetos 
realizados em parceria com a ACIC 

 
Técnicos da SMTAC estiveram na ACIC 

 

No dia 8 de julho a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC), esteve realizando uma 
visita de monitoramento aos projetos 
executados pela Prefeitura Municipal em 
parceria com a Associação Catarinense 
para Integração do Cego (ACIC). 

Na ocasião, os técnicos do 
Controle Interno observaram as 
instalações e orientaram os profissionais 
no que diz respeito a regular aplicação 
dos recursos e a consequente correta 
apresentação das prestações de contas. 

Atualmente a ACIC têm vigente 
três projetos em parcerias com o 
município. O projeto de Educação 
Complementar para pessoas com 
deficiência visual, o projeto de habilitação 
e reabilitação para pessoas com 
deficiência e mais um projeto voltado à 
área de esportes para pessoas com 
deficiência visual.  

 O trabalho de fiscalização e 
monitoramento das parcerias faz parte 
das atividades previstas pela SMTAC. 

 
Visita ocorreu no dia 8 de julho 

Comissão de fiscalização da Lei Aldir 
Blanc tem reunião para definir visitas 

A comissão de fiscalização da Lei 
Aldir Blanc, composta por três técnicos da 
Fundação Franklin Cascaes (FFC) e um 
membro da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) reuniu-se no último dia 29 de 
julho. 

No encontro a equipe alinhou os 
procedimentos das fiscalizações da 
execução da contrapartida que os 35 
espaços culturais beneficiários dos 
recursos terão de realizar através de 
atividades culturais destinadas para a 
rede pública de ensino e/ou para a 
comunidade local, com base na Lei 
Federal nº 14.017/2020 e no Decreto 
Municipal nº 22.059/2020, que tratam 
deste tema. 

 
Controle Interno analisa 271 processos 
somente no mês de julho de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
junho de 2021 um total de 271 processos, 
sendo 205 processos de repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições, 14 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos a servidores 
públicos municipais, 22 processos de 
admissões de servidores e 30 processos 
de concessão de aposentadorias ou 
pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 43 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 69 são 
alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 37 tiveram 
origem na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, 18 são repasses da 
Fundação Franklin Cascaes, oito foram 
repasses realizados através da Secretaria 
Municipal de Saúde e um repasse foi 
oriundo da Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Juventude. 
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CEDEP recebe visita de monitoramento 
de técnicos do Controle Interno 

 
SMTAC monitora parceria com o CEDEP 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) visitou o Centro de 
Evangelização Popular (CEDEP) no dia 7 
de julho. A visita teve como objetivo 
acompanhar a execução dos Termos de 
Parceria vigentes com as Secretarias da 
Educação, da Assistência Social e a 
Fundação Municipal de Esportes. 

  Na oportunidade, os técnicos do 
Controle Interno observaram as 
instalações e prestaram orientações aos 
profissionais no que diz respeito à 
utilização dos recursos públicos oriundos 
dos repasses da Prefeitura. 

A visita teve ainda a finalidade de 
servir como orientação aos novos 
técnicos do Controle Interno que ainda 
não haviam participado de fiscalizações in 
loco, que na oportunidade puderam 
acompanhar o trabalho na entidade, junto 
de um técnico mais experiente. 

 
Visita foi realizada no dia 7 de julho 

Ouvidoria Geral registra 807 novas 
manifestações em julho de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de junho um total de 807 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, 
ou solicitar uma informação, 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/ 
 

SMTAC faz visita de monitoramento a 
projeto social Arco-ìris na Passarela  

 
SMTAC visitou projeto do Instituto Arco-Íris 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 7 de julho, uma 
visita de monitoramento ao projeto 
“Centro de Convivência e Cultura”, do 
Instituto Arco-Íris, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde. O projeto 
tem como objetivo realizar acolhimento 
psicossocial, oferecer oficinas 
terapêuticas e proporcionar espaço para o 
convívio social. Na visita foi observado se 
a execução do projeto está de acordo 
com o previsto no Plano de Trabalho. 
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