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041/2022 NOVEMBRO E DEZEMBRO

Controle Interno promove encontro 
para orientação as escolas de samba 

 
Encontro reuniu escolas de samba do Carnaval 2023 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou no dia 22 de novembro, 
uma reunião onde foram convocados 
todos os representantes das escolas de 
samba do município que estão recebendo 
recursos para a realização dos desfiles do 
Carnaval 2023. 

O encontro foi realizado no 
auditório do prédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, e contou 
com a participação de representantes de 
todas as Escolas de Samba que recebem 
recursos do município. 

Na oportunidade os técnicos do 
Controle Interno apresentaram a 
legislação que contempla o repasse de 
recursos para o Carnaval, com enfoque 
na correta utilização dos recursos e a 
conseqüente prestação de contas.

 
Correta aplicação dos recursos foi tema da reunião 

Controle Interno do município está 
sediado em novo endereço 
             A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) efetivou a sua mudança de 
endereço no último mês de novembro. 
Agora a SMTAC está localizada na Rua 
João Pinto, nº 156, 7º andar, no centro da 
Capital. 

A Ouvidoria Geral e a Corregedoria 
Geral também mudaram de endereço. A 
Ouvidoria Geral agora está localizada na 
Rua João Pinto, nº 156, térreo, no centro. 
Já a Corregedoria Geral está sediada na 
Rua Dom Jaime Câmara, nº 217 – térreo, 
também no centro. 
 
Projeto Craques do Futuro recebe 
visita de monitoramento da SMTAC  

 
Visita foi realizada no dia 8 de dezembro 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou visita, no dia 8 de 
dezembro, ao projeto denominado 
Craques do Futuro, realizado na Praça 
Aldo Pedro Boering, no Saco dos Limões 
pelo Instituto Marcelo Santos em parceria 
com a Fundação Municipal de Esportes 
(FME). 

O projeto consiste no oferecimento 
de escolinha de futebol para crianças e 
adolescentes de regiões carentes da 
cidade. Na oportunidade os técnicos do 
Controle Interno observaram se a 
execução da atividade estava de acordo 
com o previsto no plano de trabalho.  
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SMTAC realiza fiscalização no 
restaurante popular de Florianópolis  

 
Técnicos visitaram o local no dia 11 de novembro 
 

Técnicos do Controle Interno 
realizaram no dia 11 de novembro, uma 
visita de fiscalização no Restaurante 
Popular de Florianópolis, localizado na 
Avenida Mauro Ramos, nº 722, no Centro 
da Capital. 

O projeto “Implantação e Execução 
do Serviço de Restaurante Popular de 
Florianópolis”, realizado pelo município 
em parceria com o Instituto Aminc, tem 
como objetivo fornecer três refeições 
diárias (café da manhã, almoço e janta) a 
preços populares para a comunidade. 

A visita ao local por parte dos 
técnicos da SMTAC tem como finalidade 
observar se os recursos repassados pelo 
município estão sendo aplicados em 
conformidade com o previsto na parceria. 
Na fiscalização os técnicos orientaram os 
responsáveis pela parceria quanto às 
normativas que devem ser seguidas e 
também apontaram melhorias. 

 
O restaurante popular oferece três refeições diárias 

Ouvidoria registra 1366 manifestações 
nos meses de novembro e dezembro  

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou nos meses de novembro e 
dezembro de 2022 um total de 1366 
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 organiza capacitação sobre 
metas e ações para OSCs parceiras  

 
Evento foi destinado para parcerias da Assistência 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) promoveu, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), no dia 9 de novembro uma 
capacitação intitulada “Plano de trabalho: 
metas e ações” voltado para as 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
parceiras da SEMAS. O Encontro abordou 
os regramentos do Decreto n° 
21.966/2020 e teve como público alvo os 
responsáveis pela elaboração do plano de 
trabalho das OSCs. 
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Controle Interno visita projeto social 
em parceria com a Agecom 
          No dia 25 de novembro, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) realizou, 
uma visita de fiscalização e 
monitoramento ao “Projeto Geração da 
Chico” que é realizado pela Associação 
Geração da Comunidade Chico Mendes 
(Agecom) em parceria com o Município. 

O projeto é realizado na 
comunidade Chico Mendes e tem como 
finalidade a preparação profissional de 
jovens, para o ingresso no mercado de 
trabalho. 

Durante a visita os técnicos do 
Controle Interno observaram a aula de 
montagem de Notebooks e computadores 
realizada pelos alunos do projeto. 
 
Controle Interno analisa 814 processos 
nos meses de novembro e dezembro 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram nos meses de 
novembro e dezembro de 2022 um total 
de 814 processos, sendo 223 processos 
de repasse de recursos públicos através 
de subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 60 processos de concessão 
de aposentadorias ou pensões, 388 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos concedidos, 126 
processos de admissão de servidores e 
17 processos de despesas de exercício 
anterior. 

Dos processos referentes aos 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 100 são alusivos 
a Fundação Municipal de Esportes, 91 
são oriundos da Secretaria Municipal de 
Educação, 17 são repasses da Secretaria 
Municipal de Saúde, oito são processos 
que tem origem na Fundação Franklin 
Cascaes, seis são prestações de contas 
de recursos repassados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, e um é 
pertinentes a repasses realizados através 
das emendas parlamentares do 
Orçamento Impositivo. 
 

Projeto de acolhimento em parceria 
com a IDES recebe visita da SMTAC 

 
Visita foi realizada no dia 22 de dezembro 
 

O Controle Interno realizou uma 
visita de monitoramento ao Projeto 
Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes que é realizado 
pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social em parceria com a Irmandade do 
Divino Espírito Santo (IDES) no Lar São 
Vicente de Paulo. 

 A visita, que ocorreu no dia 22 de 
dezembro, teve como finalidade observar 
os recursos aplicados pelo município na 
execução do referido projeto, que tem 
como objetivo garantir o atendimento 
integral a até 20 crianças que apresentem 
os direitos violados, em situação de risco 
pessoal e social, disponibilizando um 
ambiente familiar de acolhimento. 

 
Visita foi realizada no dia 22 de dezembro 
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SMTAC fiscaliza projeto na Associação 
Promocional do Menor Trabalhador 
             A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 08 de 
novembro, uma visita de fiscalização e 
monitoramento ao projeto “Educarte”, 
realizado pela Associação Promocional do 
Menor Trabalhador (Promenor) em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação. 

O projeto é realizado de segunda a 
sexta-feira, no contraturno escolar e o 
objetivo é oferecer atendimento na 
educação complementar para crianças e 
adolescentes. 

Na oportunidade a equipe do 
Controle Interno conversou com os 
profissionais responsáveis pelo projeto, 
visitou as instalações e verificou se os 
recursos estão sendo empregados em 
conformidade com o plano de trabalho 
preestabelecido. 
 

 
O projeto oferece três refeições diárias 

 
Controle Interno analisou 3.479 
processos durante o ano de 2022 

Durante o ano de 2022 a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC), analisou um total de 
3.479 processos, entre estes processos 
encontram-se Prestações de Contas de 
diárias, de adiantamentos e de repasses 
de Subvenções Sociais; processos de 
admissão de servidores, de 
aposentadorias e pensões, além dos 
processos de despesas de Exercício 
Anterior. 

Controle Interno visita projetos da 
Aflodef em parceria com o município 

 
Técnicos no projeto Novo Olhar na Aflodef 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 08 de novembro 
uma visita de monitoramento a projetos 
realizados pelo município em parceria 
com a Associação Florianopolitana de 
Deficientes Físicos (Aflodef). Entre os 
projetos visitados estiveram o Projeto 
“Porta a Porta” em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, e os projetos “Transporte 
Adaptado Para Inclusão” e “Novo Olhar” 
ambos em parceira com a Secretaria 
Municipal de Educação. 

O projeto “Novo Olhar” (foto) é 
realizado de segunda a sexta-feira no 
contraturno escolar e tem como objetivo 
proporcionar atividades físicas adaptadas 
para os educandos com deficiência física, 
preferencialmente matriculados na rede 
pública municipal.  
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