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018/2020 JULHO

Reforma do Centro de Controle de 
Zoonoses recebe visita da SMTAC 

 
Obras receberam fiscalização do Controle Interno 

 
Na manhã do dia 23 de julho a 

Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou uma visita de 
monitoramento às obras de reforma do 
Centro de Controle de Zoonoses, 
localizado no bairro Itacorubi. 

Na visita o Controle Interno esteve 
acompanhado do Fiscal de Contrato das 
obras, que é engenheiro da Secretaria 
Municipal de Saúde. Na ocasião foi 
observado o andamento dos trabalhos, 
que já estão em reta final de execução. 

Mesmo no período da pandemia o 
Controle Interno segue realizando, por 
amostragem, a fiscalização 
físico/financeira dos contratos de obras da 
Prefeitura. Em todas as fiscalizações que 
necessitam de visita aos locais de trabalho, 
a SMTAC tem enviado apenas um técnico 
do Controle Interno, que, juntamente do 
fiscal de contrato de obra, realiza a visita 
atendendo a todos os procedimentos de 
segurança estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

SMTAC realiza reunião para apresentar 
novo Decreto do Marco Regulatório 
          A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
promoveu uma reunião virtual no dia 30 de 
julho para apresentar o resultado da 
construção conjunta da minuta do novo 
Decreto Municipal do Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil. 

O encontro contou com a 
participação de representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
da Secretaria Municipal de Turismo, da 
Secretaria Municipal de Saúde, da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude, além da SMTAC. 

Entre os temas abordados pelo 
Decreto estiveram o chamamento público, 
a comissão de seleção, a elaboração do 
plano de trabalho, o monitoramento da 
parceria, apresentação e análise da sua 
prestação de contas, entre outros. 

Na construção do Decreto as 
Secretarias tiveram a oportunidade de se 
manifestar quanto as especificidades no 
trabalho de cada setor. O objetivo da 
reunião foi apresentar o resultado dos 
encontros para os órgãos que trabalham 
com as parcerias no dia a dia. 

 
Reunião foi realizada no dia 30 de julho 

Publicada Instrução Normativa sobre Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida 
 

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle publicou, no dia 22 de julho, 
a Instrução Normativa 001/SMTAC/2020 que define os critérios para devolução de recursos 
municipais por ocasião da rejeição de valores quando da análise dos processos de 
prestações de contas de recursos antecipados. A Instrução Normativa, que apresenta os 
regramentos para a elaboração dos Termos de Confissão e Parcelamento de Dívida, passa 
a ter validade a partir da data da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. 
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Controle Interno segue acompanhando 
as obras na Avenida Madre Benvenuta

 
SMTAC já realizou cinco visitas as obras 

 
Durante o mês de julho a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou novas visitas de 
monitoramento as obras de recuperação 
asfáltica e revitalização da Avenida Madre 
Benvenuta, localizada entre o bairro Santa 
Mônica e o bairro Trindade, ao todo, até 
este momento, já foram realizadas um total 
de cinco visitas do Controle Interno as 
obras. 

As visitas são sempre 
acompanhadas pelo Fiscal do Contrato de 
obras. Durante o monitoramento, foram 
respeitas todas as medidas sanitárias 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde em função da pandemia da Covid-
19. O objetivo da fiscalização é estar 
atuando de forma preventiva a possíveis 
problemas, identificando, se for o caso, 
com antecedência e comunicando aos 
órgãos responsáveis para sua pronta 
correção. 

 
SMTAC participa de reunião sobre 
regras para admissão de temporários 

O Controle Interno esteve reunido 
com representantes das Secretarias 
Municipal de Educação e Secretaria 
Municipal de Administração, no dia 16 de 
julho, para tratar dos regramentos dos 
processos de admissão de servidores 
temporários da Educação. O objetivo da 
reunião foi alinhar as orientações de 
acordo com os critérios estabelecidos na 
Instrução Normativa 11/2011 do TCE/SC. 

Controle Interno analisa 152 processos 
somente no mês de julho de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
analisaram, somente no mês de julho de 
2020 e em regime teletrabalho, um total de 
152 processos, sendo 30 processos de 
aposentadoria, 2 processos de 
adiantamentos e 120 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílio e contribuição. 

Sendo destes processos de repasse 
de recursos 46 referentes aos repasses da 
Fundação Municipal de Esportes, 38 da 
Secretaria Municipal de Educação, 24 da 
Fundação Franklin Cascaes, 8 da 
Secretaria Municipal de Saúde e 4 do 
Fundo Municipal de Cinema. 
 
SMTAC visita obras da Secretaria 
Municipal de Educação em Jurerê 

 
SMTAC acompanha obras de escola em Jurerê 

 
No dia 9 de julho a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou nova visita de 
acompanhamento as obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Escola Básica 
Municipal Jurerê, localizado na Rua Jurerê 
Tradicional. 

A visita teve o acompanhamento do 
Fiscal do Contrato de obras que é 
engenheiro da Secretaria Municipal de 
Educação. Na ocasião o Controle Interno 
observou o andamento das obras e 
também a adoção das medidas de 
segurança estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde em virtude da 
pandemia da Covid-19. 
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Ouvidoria Geral registra crescimento 
nas manifestações no mês de julho 

A Ouvidoria Geral do Município vem 
registrando nos últimos meses um 
crescente número de manifestações de 
Ouvidoria realizadas. O crescimento da 
participação social no município é fruto do 
aumento do conhecimento do cidadão em 
relação aos seus direitos e também do 
trabalho de atendimento das demandas 
recebidas pela Ouvidoria Geral, bem como 
pelas ouvidorias setoriais nas Secretarias. 

Com o aumento da participação 
social, a ouvidoria se torna mais uma 
importante ferramenta de controle para o 
município, sendo o canal adequado para o 
direcionamento de reclamações, 
sugestões, denúncias, elogios, entre 
outras manifestações dos cidadãos. 

Em função da pandemia da Covid-
19 a Ouvidoria segue atuando em regime 
de teletrabalho, sendo que mesmo neste 
formato a participação do cidadão no 
encaminhamento de manifestações de 
ouvidoria continua elevada. 

Durante o período em que estão 
vigentes as  medidas de isolamento social 
no município, em virtude da pandemia, o 
cidadão deve registrar suas manifestações 
prioritariamente através do site da 
Prefeitura na página da Ouvidoria que está 
localizada no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ 
 
Grupo de Transparência segue atuando 
para aperfeiçoar tema no município 

Durante todo o mês de julho a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle continuou se reunindo 
com o Grupo de Transparência da 
Prefeitura. A equipe é composta por 
profissionais das Secretarias da Fazenda, 
Administração, Casa Civil e 
Superintendência de Comunicação, além 
dos técnicos do Controle Interno. 

O objetivo da equipe é coordenar e 
executar as ações de transparência no 
município, em especial aquelas 
relacionadas a pandemia da Covid-19, no 
que diz respeito as contratações 
emergenciais realizadas pelo município. 

SMTAC realiza nova visita as obras de 
revitalização da Rua João Carvalho 

 
SMTAC visita obras na Rua João Carvalho 

 
No dia 23 de julho a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou nova visita as obras de 
revitalização e recuperação asfáltica da 
Rua João Carvalho, no bairro Agronômica. 
Como em todas as visitas de 
monitoramento o fiscal de contrato de 
obras, neste caso da Secretaria Municipal 
da Infraestrutura, acompanhou a visita. 

As obras na Rua João Carvalho 
estarão sendo acompanhadas pelo 
Controle Interno até a sua conclusão. O 
acompanhamento das obras do município 
é parte do trabalho realizado pelo Controle 
Interno da Prefeitura, que, por meio de 
amostragem, realiza o monitoramento dos 
processos de obra contratados pelo 
município. 
 

Expediente 
Prefeito: Gean Marques Loureiro 
Vice-prefeito: João Batista Nunes 
Secretário: Sandro José da Silva 
Secretário Adjunto: Aderilto Antônio Pasetto 
Redação: Felipe Stefan Koerich Theis 
Logos: Superintendência de Comunicação 
Fotografias: Berenice Vieira Ferrari e Elayne Cristina Santos 
Cunha. 

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/

