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Informativo 001/2019 

Transparência e Controle analisou mais de 3.300 processos somente ano de 2018  
Entre as atribuições da 

Superintendência da Transparência e 
Controle, como órgão responsável pelo 
Sistema Municipal de Controle Interno, 
estão as análises dos processos de 
prestações de contas, referentes as 
parcerias firmadas entre a Prefeitura e as 
entidades da sociedade civil, bem como 
as análises dos processos de admissão, 
aposentadoria, diárias e adiantamentos 
de toda a Prefeitura. 

Durante todo o ano de 2018, a 
Superintendência da Transparência e 
Controle analisou 3.337 processos desta 
natureza. No que diz respeito às 

Prestações de Contas dos recursos 
repassados as entidades da sociedade 
civil foram 2.160 repasses analisados. 
Este trabalho é essencial no controle do 
gasto público, identificando problemas e 
motivando assim a sua correção com o 
objetivo melhorar o gasto público e 
prevenir irregularidades. 

Além das Prestações de Contas, 
ainda foram analisados 650 processos de 
admissão de servidores, 325 processos 
de aposentadorias, 195 processos de 
diárias pagas a servidores e sete 
processos de adiantamentos de recursos 
repassados. 

Transparência e Controle tem novo Superintendente a partir de janeiro de 2019
A Superintendência da 

Transparência e Controle teve 
substituição em seu comando no início do 
ano de 2019. Após dois anos na chefia da 
Pasta, Constâncio Alberto Salles Maciel 
deixou o cargo para se dedicar 
exclusivamente a Secretaria Municipal da 
Fazenda, em seu lugar assumiu o 

servidor efeitivo da Prefeitura, Sandro 
José da Silva. 

Sandro atua na Prefeitura de 
Florianópolis desde 2004 e já respondeu 
pelos cargos de Gerente de Folha de 
Pagamento 2004 a 2013, Subcontrolador 
do Controle Interno de 2013 a 2016 e 
Corregedor Geral de 2017 a 2018. 
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Superintendência realiza atividades de 
aprimoramento com técnicos da CGU 

Técnicos da Controladoria Geral da 
União (CGU) estiveram na 
Superintendência da Transparência e 
Controle nos dias 30 e 31 de janeiro para 
realização de atividades junto a 
Transparência e Controle. 

Na quarta-feira, dia 30, a CGU, em 
parceria com a Ouvidoria Geral do 
Município promoveram um encontro de 
formação com os Ouvidores setoriais da 
Prefeitura, com o objetivo de 
esclarecimentos inerentes a função e 
também a construção da Carta de 
Serviços do município. 

Já na quinta-feira, dia 31, a reunião 
foi com o Superintendente da 
Transparência e Controle e os demais 
técnicos para tratar de assuntos ligados a 
Transparência Pública. Na oportunidade a 
CGU colocou-se a disposição para 
parcerias através de cursos e seminários 
com objetivo de orientar os gestores e 
servidores municipais. 

 
Encontros com a CGU ocorreram na STC 

Plano anual de atividades é lançado 
No mês de Janeiro de 2019 a 

Superintendência da Transparência e 
Controle desenvolveu e publicou o seu 
Plano Anual de Atividades de Trabalho 
para o exercício de 2019. O plano 
apresentado foi dividido em seis grandes 
eixos que contemplam 15 metas a serem 
atingidas pelos servidores no referido 
exercício. Todas as metas possuem um 
servidor responsável pela coordenação e 
devem ser realizadas dentro do exercício 
de 2019. 

Orientação com representantes das 
Escolas de Samba é realizada 

 
Orientação ocorreu na sala de reuniões da STC 

A Superintendência da 
Transparência e Controle realizou na 
tarde do dia 03 de janeiro, uma orientação 
com representantes das Escolas de 
Samba de Florianópolis, com o objetivo 
de orientar, conforme a legislação, a 
correta utilização dos recursos públicos 
repassados para o Carnaval 2019 e sua 
posterior apresentação da prestação de 
contas. 

Na oportunidade se fizeram 
presentes cinco das oito escolas que 
possuem parceria para receber recursos 
públicos para o Carnaval 2019. Os 
representantes foram orientados pela 
equipe técnica do Controle Interno da 
Prefeitura e puderam esclarecer dúvidas 
quanto às normativas para a utilização 
dos recursos. 

Para o Carnaval 2019 a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis está 
repassando um total de 2,3 milhões de 
reais, divididos em 400 mil reais para 
cada uma das cinco escolas do grupo 
especial e 100 mil para cada uma das três 
do grupo de acesso. 
 
Decreto sobre sanções a empresas 

Técnicos do Controle Interno estão 
elaborando uma minuta de Decreto sobre 
“Processo de Sanção de Empresas”, com 
o objetivo de regulamentar o método de 
apuração de irregularidades de empresas 
participantes de processos licitatórios e/ou 
execução de contratos. O Decreto deve 
estar pronto em fevereiro. 


