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040/2022 SETEMBRO E OUTUBRO

Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realiza reunião geral com 
técnicos que atuam em todas as etapas do processo de contratação das entidades 

 
Reunião com técnicos da Prefeitura que atuam com as parcerias foi realizada no dia 20 de outubro 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 20 de outubro 
uma reunião com os técnicos da 
Prefeitura que atuam em cada uma das 
etapas do processo de contratação das 
entidades parceiras do município. 

O evento foi realizado no auditório 
do prédio que é a sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
localizado na Rua Dom Jaime Câmara e 
contou com a presença de mais de 60 
técnicos de diversas Secretarias e Órgãos 
municipais. 

O objetivo da reunião foi alertar os 
técnicos quanto à necessidade do correto 
atendimento a todas as etapas do 
processo de “contratação” das 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
parceiras, desde a criação do edital de 
chamamento público até o processo de 
prestação de contas e sua respectiva 
baixa contábil. 

Na ocasião foram reforçados os 
regramentos do Decreto Municipal n. 
21.966/2020 e da Instrução Normativa 
n.14/2012 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Controle Interno realiza abertura dos primeiros processos de sanção a Entidades 

No mês de outubro, a Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou a abertura dos primeiros procedimentos de sanção de Organizações da 
Sociedade Civil (OSC). A partir de agora, as Entidades que não cumpriram de maneira 
efetiva os termos pactuados junto ao município serão chamadas a responder os 
processos que administrativos, respeitando o contraditório e a ampla defesa, que poderá 
culminar na inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. O trâmite de cada processo será 
avaliado por uma comissão de trabalho que terá representantes do Controle Interno e da 
Unidade Gestora responsável pela parceria. 
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SMTAC visita projetos na Associação 
dos Moradores de Canasvieiras 

 
Aula de Ballet do projeto Cultura em Destaque 
 

Técnicos do Controle Interno 
estiveram no dia 14 de setembro, 
visitando dois projetos realizados em 
parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e a Associação dos 
Moradores de Canasvieiras (Amocan). 

O projeto “Cultura em destaque” 
tem como objetivo fornecer uma 
educação que promova a cultura de paz e 
não violência, a valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da 
pratica do ballet no desenvolvimento 
sustentável, tendo como público alvo 
crianças e adolescentes da comunidade. 

Já o projeto “Um passo de cada 
vez” visa promover a inclusão social 
através do atendimento multidisciplinar ao 
espectro autista. 

Durante as visitas os técnicos da 
SMTAC verificaram se a aplicação dos 
recursos está de acordo com o previsto 
no plano de trabalho dos projetos. 

 
Projeto ‘Um passo de cada vez” 

Ouvidoria registra 1188 manifestações 
nos meses de setembro e outubro  

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou nos meses de setembro e 
outubro de 2022 um total de 1188 
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. 

As informações que apresentam as 
estatísticas das manifestações de 
ouvidoria encaminhadas para a Prefeitura 
Municipal estão disponíveis no “Painel 
Resolveu” sistema de informações 
integrado com a Controladoria Geral da 
União. O Painel Resolveu está disponível 
para consulta no endereço eletrônico 
http://www.paineis.cgu.gov.br/resolveu. 
 
SMTAC realiza série de reuniões para 
orientar entidades do orçamento 

 
Uma das reuniões foi realizada no dia 7 de outubro 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) seguiu realizando durante os 
meses de setembro e outubro, uma série 
de reuniões com entidades parceiras que 
recebem recursos através das emendas 
parlamentares do orçamento impositivo. 

Cada reunião recebeu até cinco 
entidades que aproveitaram a 
oportunidade para tirar dúvidas a respeito 
das legislações vigentes sobre o tema e 
esclarecer como deve ser o procedimento 
de prestação de contas dos recursos 
utilizados. 
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Controle Interno realiza reunião de 
formação com OSCs parceiras 

 
Encontro reuniu várias entidades 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 21 de setembro, 
uma reunião com entidades que possuem 
parcerias com diversas secretarias do 
município. O objetivo do encontro foi 
realizar uma formação com as entidades 
sobre a Instrução Normativa nº 
01/SMTAC/2022 que definiu regras e 
critérios de ordenação e padronização de 
documentos para composição dos 
processos de prestação contas na 
plataforma eletrônica do sistema de 
gestão municipal das parcerias de 
interesse público. 

Entre as Organizações da 
Sociedade Civil participantes estiveram 
parcerias da Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Saúde 
e Secretaria de Turismo Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 

 

SMTAC realiza controle mensal de 
custos com telefone, luz e impressoras 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) publica mensalmente o controle 
das suas despesas com ligação de 
telefone, energia elétrica e impressão de 
documentos. É possível conferir todo o 
histórico do controle de custos da 
Secretaria através do link 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=controle+de+custos+sm
tac&menu=0 

 

Obras de revitalização da Avenida Ivo 
Silveira seguem visitadas pela SMTAC 

Durante os meses de setembro e 
outubro o Controle Interno seguiu 
acompanhando as obras de revitalização 
da Avenida Ivo Silveira. Visitas ocorreram 
nos dias 14 de setembro e 25 de outubro. 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle tem 
como objetivo acompanhar a execução do 
contrato de obras n. 525/SMA/DLSC/2022 
que tem um valor total de R$ 
5.485.834,97. A previsão é que a 
conclusão dos trabalhos se dê ainda este 
ano e a obra seja entregue em dezembro. 
 
Projeto BioAcojar recebe visita de 
monitoramento do Controle Interno 

 
Visita foi realizada no dia 8 de setembro 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou visita, no dia 8 de 
setembro, ao projeto denominado 
BioAcojar, realizado na Associação 
Comunitária do Bairro Jardim Santa 
Mônica em parceria com a Prefeitura. 

O projeto tem como objetivo 
promover a gestão do tratamento 
adequado dos resíduos orgânicos 
produzidos no bairro Santa Mônica, 
desenvolvendo subprojetos de 
compostagem e agricultura urbana. 

Na oportunidade os técnicos do 
Controle Interno observaram se a 
execução da atividade está de acordo 
com o cronograma apresentado no plano 
de trabalho. 
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Transparência, Auditoria e Controle 
fiscaliza projeto Mulheres Criativas 

 
Visita na Ação Social Paroquial de Ingleses 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 6 de setembro, 
uma visita de inspeção e monitoramento 
ao projeto Mulheres Criativas. O projeto é 
realizado pelo município em parceria com 
a Ação Social Paroquial de Ingleses 
(ASPI), de segunda a sexta-feira, no 
período das 14h às 16h, contemplando 
oficinas de costura, pintura em tecido e 
artesanatos, cada uma com 10 vagas. 

No dia da visita estava sendo 
realizada a oficina de Pintura em Tecido. 
Tanto os professores quanto o material do 
projeto é financiado com recursos do 
município, o objetivo é contribuir para a 
mudança de vida de mulheres para 
conquistarem suas expectativas de vida 
com autonomia financeira e criatividade. 
 
SMTAC recebe visita do Controle 
Interno do município de São José 
          No dia 24 de outubro, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) recebeu a visita do 
Controlador Interno de São José 
juntamente com representantes da equipe 
responsável pelo setor de parcerias da 
Secretaria Municipal de Educação de São 
José. O objetivo do encontro foi trocar 
experiências referentes ao Controle 
Interno e também apresentar o Sistema 
Integrado de Gestão de Parcerias, 
ferramenta utilizada por Florianópolis que 
é referência para os municípios.   

Controle Interno visita obras de Praça 
e de Pista de Skate na Trindade  

 
SMTAC visitou obras no mês de setembro 

 

O Controle Interno realizou, no dia 
20 de setembro, uma visita de fiscalização 
e monitoramento das obras de 
revitalização da Praça da Trindade e das 
obras de construção da Pista de Skate da 
Trindade. 

Na oportunidade os técnicos da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle estiveram 
acompanhados do fiscal de contrato das 
obras, que é representante da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura para observar 
a execução dos trabalhos e verificar o 
cumprimento do cronograma dos 
trabalhos. 

O contrato das obras foi assinado 
no final do mês de maio e a execução dos 
serviços tem prazo de 8 meses, ficando a 
entrega das obras prevista para o início 
de 2023. 

As visitas de monitoramento as 
obras do município são parte do trabalho 
do Controle Interno, que realiza 
acompanhamentos por amostragem 
sempre com o objetivo de verificar a 
correta execução do contrato e atuar de 
forma preventiva quanto a falhas, possam 
gerar atrasos ou danos ao erário. 

 
Controle Interno segue acompanhando obras 
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SMTAC visita projeto realizado pela 
AMUCC em parceria com o Município 

 
Visita foi realizada no dia 27 de outubro 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 27 de outubro, 
uma visita a Organização da Sociedade 
Civil Amor e União Contra o Câncer 
(AMUCC), que realiza, em parceria com a 
Prefeitura o projeto Tecendo Corações.  

O projeto tem como objetivo 
oferecer alternativa para complementar a 
renda e melhorar o enfrentamento do 
desafio do diagnóstico do câncer e suas 
consequências. Durante a visita a SMTAC 
verificou se os recursos aplicados no 
projeto estão de acordo com as propostas 
apresentadas no plano de trabalho. 

 

Parcerias da Educação recebem visita 
de fiscais do Controle Interno  
           A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 19 de outubro, 
duas visitas de fiscalização a projetos de 
entidades parceiras da Secretaria 
Municipal de Educação no continente: O 
Projeto Atendimento de Educação 
Complementar no Conselho Comunitário 
da Coloninha e o Projeto de Contraturno 
da Ação Social Coloninha. 

Essas fiscalizações têm como 
finalidade acompanhar a aplicação dos 
recursos investidos pelo município e 
orientar os coordenadores dos projetos na 
sua correta aplicação. Para os próximos 
meses a SMTAC prevê uma série de 
fiscalizações nas parcerias da Prefeitura. 

Controle Interno fiscaliza Instituição de 
Caridade e Apoio ao Desamparado  
          No dia 16 de setembro, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou, uma visita de 
fiscalização e monitoramento ao projeto 
“Cantinho dos Idosos Acompanhamento 
Nutricional” que é realizado pela 
Instituição de Caridade e Apoio ao 
Desamparado em parceria com a 
Prefeitura. 

No momento da visita o lar contava 
com 65 (sessenta e cinco) idosos 
internados, na oportunidade os técnicos 
do Controle Interno verificaram as 
instalações e a aplicação dos recursos da 
parceria, que tem como objetivo custear 
as despesas com os profissionais 
responsáveis pela alimentação dos 
Idosos. 
 
Controle Interno analisa 564 processos 
nos meses de setembro e outubro 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram nos meses de 
setembro e outubro de 2022 um total de 
564 processos, sendo 285 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 48 processos de concessão 
de aposentadorias ou pensões, 117 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos concedidos, 104 
processos de admissão de servidores e 
10 processos de despesas de exercício 
anterior. 

Dos processos referentes aos 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 104 são 
referentes a Fundação Municipal de 
Esportes, 83 são oriundos da Secretaria 
Municipal de Educação, 42 são processos 
que tem origem na Fundação Franklin 
Cascae, 37 são alusivos a recursos 
repassados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, dez são repasses da 
Secretaria Municipal de Saúde e nove são 
pertinentes a repasses realizados através 
das emendas parlamentares do 
Orçamento Impositivo. 
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Projeto da APAR nas escolas recebe 
visita de técnicos do Controle Interno  
           No dia 24 de outubro técnicos do 
Controle Interno realizaram uma visita de 
fiscalização ao projeto “Doença Renal 
Crônica: A Prevenção começa na 
Infância”, realizado pela Associação dos 
Pacientes Renais de Santa Catarina 
(APAR) em parceria com a Prefeitura.  

O projeto tem como objetivo 
promover o acesso à informação no 
campo da prevenção da doença renal 
crônica a partir da infância para 
conscientizar estudantes da rede 
municipal de ensino de Florianópolis com 
faixa etária de 8 a 11 anos, a partir da 
exposição da temática com a utilização de 
material lúdico e interativo. 

No dia da visita o projeto estava 
sendo realizado na Escola Básica 
Municipal Donícia Maria da Silva, no total 
o projeto prevê nove escolas da rede 
visitadas. 

 
Projeto apresentado na EBM Donícia Maria da Costa 
 

SMTAC orienta OSCs parceiras da 
Secretaria de Assistência Social 
             A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 8 de setembro, 
uma treinamento com entidades que 
possuem parcerias a Secretaria Municipal 
de Assistência Social. A formação teve 
como enfoque orientar as entidades a 
respeito da Instrução Normativa nº 
01/SMTAC/2022 que definiu regras e 
critérios de ordenação e padronização de 
documentos para composição dos 
processos de prestação contas na 
plataforma eletrônica do sistema de 
gestão municipal das parcerias de 
interesse público. 

Controle Interno visita projeto de 
saúde para dependentes químicos 

 
Visita na Ação Social Paroquial de Ingleses 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 20 de outubro 
uma visita de monitoramento ao projeto 
“Assistência Médica Psiquiátrica para 
Assistidos do Programa de Prevenção à 
Recaída nas Drogas”, realizado pela 
Prefeitura Municipal em parceria com a 
Associação Centro de Atenção à 
Dependência Química e Outros 
Transtornos. 

O projeto tem entre seus objetivos 
acolher, atender e ressocializar pessoas 
que sofrem com a Síndrome de 
Abstinência persistente e que estão em 
busca da sobriedade oferecendo 
informações sobre a doença e 
estimulando a vida sem o uso de 
entorpecentes. 

Durante a visita ao projeto o 
Controle Interno verificou os 
agendamentos dos pacientes com o 
psiquiatra contratado pela parceria bem 
como observou se as atividades da estão 
ocorrendo de acordo com o previsto no 
plano de trabalho que foi apresentado 
pela entidade. 
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