
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONCONTROLE 

18/08/2017 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI 

 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Aspectos relevantes tratados nas 
salas temáticas do Ciclo de Estudos 
do TCE-SC 

O CONCONTROLE considerou como 
pontos relevantes de discussão as 
seguintes temáticas: 
- sobre RH, onde frisaram muito bem a 
importância do Controle Interno no 
acompanhamento do trabalho do RH; 
- A discussão sobre Parecer do CI. Nas 
contratações; 
- Registro de Ponto Eletrônico; 
- Sessão de servidores à outras entidades; 
- Pagamento de adicional insalubridade e 
periculosidade; 
- Férias e aposentadoria dos servidores; 
- Inconsistências do e-Sfinge; 
- Entendimento do TCE sobre concessão 
de subvenções (entendemos que não ficou 
muito claro o entendimento do TCE, com 
relação à subvenção para APAE); 
- LICITAÇÕES: - Licitações Sustentáveis;  
-Principais alterações nas contratações 
públicas em razão do tratamento 
diferenciado às me e epp (lc 147/14);  
-Regras da participação exclusiva e da  

cota reservada; - Cláusula de renovação 
automática do prazo contratual. 
 
Como sugestão do Colegiado de 
Controladores Internos, para que nos 
próximos Ciclos de Estudos, também 
fossem apresentados Temas específicos na 
área de Controle Interno, como Auditorias, 
Verificações, Plano de Trabalho. 
 

1. Definição da pauta de propostas a 
serem encaminhadas ao TCE-SC, 
no dia 31 de agosto de 2017; 

O Colegiado definiu que cada município 
encaminharia PROPOSTAS PARA SEREM 
IMPLEMENTADAS, sobre as principais 
dificuldades encontradas nas Prefeituras, 



 

 

 
 

onde todas, fariam parte de um só 
documento, para entrega e discussão com 
o TCE/SC.   

2. Avaliar Ofício Circular da Rede de 
Controle da Gestão Pública de 
Santa Catarina de 07/07/2017; 

 O CONCONTROLE avaliou e discutiu o 
Ofício Circular da Rede de Controle da 
Gestão Pública de Santa Catarina, que 
trata da Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo estabelece a divulgação das 
informações públicas armazenadas nas 
bases de dados de seus órgãos e 
entidades. O objetivo é difundir a cultura da 
transparência e possibilitar aos cidadãos o 
acesso aos dados produzidos e 
acumulados pelo governo. 
A prioridade é expandir a divulgação 
desses dados para fomentar a 
transparência ativa e o controle social, no 
menor tempo possível. 

3.  Assuntos Gerais. 
 

Foram discutidos assuntos diversos de 
interesse da categoria como: 
- Convênios de Trânsito e respectivo 
empenhamento da despesa; 
- Pagamentos de premiação esportiva e de 
árbitros nos campeonatos municipais; 
- Concessões de espaços públicos (Bares 
em ginásio e placas de propaganda); 
- Preenchimento da Planilha dos Dados de 
Gestão dos Municípios; 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 
 

Rio do Sul, 18 de agosto de 2017. 
 
 

COORDENADORA DO CONCONTROLE – MARÍLIA W. DEUTNER 
 

SECRETÁRIO DO CONCONTROLE – CELSO MARCELINO 


