TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE CONTAS - ICON
Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina
Fones (048) 3221-3890 ou 3221-3794

Home-page www.tce.sc.gov.br e-mail icon@tce.sc.gov.br

Fórum de Interação com os Controladores Internos Municipais
Plano de Ensino
Tipo de Evento
Natureza
Atividade
Coordenação
Articuladores
Representantes
TCE

Área Demandante
Público alvo

Fórum
Orientação a Jurisdicionados
Fiscalização, Gerencial e Operacional
Gabinete da Presidência
Moises Hoegenn
do Diretor de Controle de Municípios
Geraldo José Gomes
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações
Reinaldo Gomes Ferreira
Diretor de Controle de Atos de Pessoal
Leocádio Schroeder Giacomello
Assessor da Presidência do TCE
GAP e DMU

Controladores internos dos municípios e câmaras municipais do Estado de Santa
Catarina
Nº de Participantes
450
Local
Auditórios TCE
Data
12/06/2018
Horário
10h às 17h
Carga horária
6 horas
Objetivos
Estreitar o relacionamento com os jurisdicionados;
Orientar os municípios sobre assuntos contábeis, de execução orçamentária, de atos
de pessoal, e de licitações e contratações (bens, obras e serviços);
Sanear dúvidas relativas às obrigações do controle interno municipal e às principais
atividades a serem desenvolvidas por ele;
Identificar as limitações municipais para o exercício do controle interno.
Conteúdo
Diretor da DMU e
10h – 10h30
Abertura do evento
Programático
Gabinete da Presidência
Aspectos contábeis e de execução
10h30 – 12h
Representantes DMU
orçamentária
12h – 13h30
Intervalo Almoço
13h30 – 14h30
Atos de pessoal
Representantes DAP
Licitações e Contratações (bens,
14h30 – 15h30
Representantes DLC
serviços e obras)
15h30 – 16h
Coffee Break
Encerramento com o saneamento Representantes de todas
16h – 17h30
de dúvidas sobre temas diversos
as diretorias envolvidas.
Metodologia
Técnica de fórum: reunião na qual todos os membros do grupo têm oportunidade
de participar do debate de um ou mais temas ou problemas determinados.
Diálogo como espaço para questionamentos, críticas, exposição das dificuldades do
controle interno municipal e solução de dúvidas.
Material didático e (1) Tela de projeção multimídia com suporte de computador;
equipamentos
(2) Equipamento de som com cabo PS2 para conexão na saída de som de
equipamento de informática (notebook)
Resultados
Estreitar o relacionamento com os jurisdicionados; minimizar erros; contribuir para
esperados
o aperfeiçoamento do sistema de controle interno municipal; trazer a realidade dos
municípios para o Tribunal de Contas.
Avaliação
Pesquisa eletrônica de reação junto aos participantes do evento.

