025/2021 FEVEREIRO
Controle Interno segue acompanhando
obras em servidão no Campeche

SMTAC segue trabalhando atualização
do Decreto que regulamenta a LAI
Técnicos da Secretaria Municipal
de Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) estiveram reunidos, nos dias 02,
09 e 16 do mês de fevereiro, com o objetivo
de trabalhar na atualização da lei que
regulamenta o acesso à informação
pública no município de Florianópolis. A
minuta de atualização do Decreto
Municipal n. 9988/2012 segue sendo
elaborada pela Secretaria com o objetivo
de ampliar a transparência no município,
conforme estabelecido nas legislações que
versam sobre o tema, atendendo a todas
as exigências no âmbito do poder
executivo municipal.
O grupo de trabalho seguirá se
reunindo até a conclusão da minuta, que
deverá ser apresentada como proposta de
alteração ainda no início de 2021.

Obras receberam novas visitas do Controle Interno

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) realizou nos dias 18 e 26 de
fevereiro, duas novas
visitas de
fiscalização e monitoramento as obras de
pavimentação e drenagem da Servidão
Ana Hilda Medeiros da Rocha, no bairro do
Campeche.
Mais uma vez, as duas visitas foram
realizadas com o acompanhamento do
Fiscal do Contrato de Obra da Secretaria
Municipal de Infraestrutura para monitorar
os trabalhos no local.
As fiscalizações por parte do
Controle Interno têm como objetivo realizar
uma atuação de forma preventiva,
antecipando possíveis problemas, e
relatando, se for o caso, aos órgãos
responsáveis, evitando desta forma
qualquer possível desperdício de recursos
públicos.

SMTAC trabalha na atualização de Decreto da LAI

SMTAC e IPREF realizam reunião de
alinhamento das análises de processos
O
Secretário
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC)
reuniu-se
com
o
Superintendente
do
Instituto
de
Previdência de Florianópolis (IPREF), com
o objetivo de alinhar o procedimento de
análise dos processos de concessão de
aposentadoria e pensão no município.
Atualmente todos os processos de
aposentadoria e pensão do município
passam pelo setor de Controle Interno que
observa os regramentos adotados para a
concessão dos benefícios aos servidores.
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Comissões de Sanção de Empresas
seguem atuando com reuniões virtuais
Durante o mês de fevereiro a
Corregedoria Geral do Município seguiu
dando suporte para os cerca de 70
processos de Sanção de Empresas em
andamento no município. No momento, o
trabalho das comissões está sendo
realizado majoritariamente através de
reuniões virtuais em virtude das medidas
restritivas em função da pandemia.
A nomeação de todas as
comissões dos processos de sanção de
empresas se dá através de publicação em
Diário Oficial, os servidores nomeados são
responsáveis pelo andamento do processo
e a Corregedoria Geral fica disponível para
fornecer todo o suporte necessário.

SMTAC auxilia FME no lançamento dos
primeiros editais via Sistema Integrado

FME adota plataforma eletrônica para a realização de
parcerias no ano de 2021

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) em parceria com a Fundação
Municipal de Esportes (FME) realizou, no
mês de fevereiro, reuniões para ajustar os
últimos detalhes do lançamento de dois
editais de parcerias da FME através do
novo Sistema Integrado de Gestão de
Parcerias.
Na oportunidade, os técnicos da
FME foram orientados a como proceder
com o processo de seleção através do
novo sistema. Para 2021, a Fundação
Municipal de Esportes está lançando o
Edital de Esportes Comunitários 2021 e o
Edital de Esportes de Rendimento 2021.
A partir deste ano, toda a tramitação
referente a essas parcerias da FME estará
sendo realizada através do sistema, desde
o lançamento do edital, passando pelo
procedimento de inscrição das entidades e
proponentes até a entrega da prestação de
contas referente aos projetos executados.
A Fundação Municipal de Esportes
é a quarta Unidade Gestora do município a
informatizar o seu procedimento de
parcerias, juntando-se a Secretaria
Municipal de Saúde, a Secretaria
Municipal de Educação e a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
A SMTAC segue acompanhando o
desenvolvimento
da
plataforma
e
prestando todo o suporte necessário neste
momento de transição das secretarias
para o formato eletrônico, o objetivo é que
em 2021 todas as Secretarias realizem a
transição definitiva para a plataforma
eletrônica.

Comissões atuam em cerca de 70 processos

Ouvidoria Geral registra 972 novas
manifestações em fevereiro de 2021
A Ouvidoria Geral do Município
registrou no mês de fevereiro de 2021 um
total de 972 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. A Ouvidoria Geral
acompanha os prazos de atendimento de
todas as manifestações encaminhadas e
presta auxílio quando necessário.
Para registrar uma manifestação o
cidadão pode acessar a página da
Ouvidoria no site da Prefeitura que está
localizada
no
endereço
virtual:
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ .
Durante o período em que
estiverem vigentes as novas restrições em
função da Pandemia no estado, a
Ouvidoria Geral recomenda que todas as
manifestações sejam realizadas através
do sistema FalaBr ou através do e-mail:
ouvidoria@pmf.sc.gov.br .
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SMTAC recebe certificado de Boas
Práticas em simplificação de processos

Controle Interno analisa 144 processos
somente no mês de fevereiro de 2021
Os técnicos da Secretaria Municipal
de Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) analisaram, somente no mês de
fevereiro de 2021 um total de 144
processos, sendo 118 de repasse de
recursos públicos através de subvenções
sociais, auxílios e contribuições e 26
processos
de
concessão
de
aposentadorias e pensões.
Dos processos referentes aos
repasses de recursos através de
subvenções
sociais,
auxílios
e
contribuições, 60 foram originados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social,
26 foram realizados por meio da Fundação
Municipal de Esportes, 14 são alusivos aos
repasses da Secretaria Municipal de
Educação, 13 tiveram origem na
Secretaria Municipal de Saúde e cinco são
referentes aos repasses realizados pela
Secretaria Municipal de Mobilidade e
Planejamento Urbano.

SMTAC foi premiada por Manual de Procedimentos

A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) recebeu agora em 2021 o
certificado de Boas Práticas na Gestão
Pública pelo prêmio conquistado em 2020,
na categoria Simplificação de Processos.
O prêmio, que é uma realização do
Observatório Social de Florianópolis,
reconheceu o “Manual de Procedimentos
Administrativos - Processo de Sanção de
Empresas” como uma prática de destaque
idealizada pela SMTAC.
O Manual, que foi criado pela
Secretaria de Transparência, Auditoria e
Controle, é uma ferramenta fundamental
para a realização das atividades das
comissões dos processos de Sanção de
Empresas que são coordenados pela
Corregedoria Geral do Município.
O objetivo é orientar e padronizar as
ações das comissões designadas nos
processos de Sanção de Empresas,
aumentando desta forma a eficiência
jurídica dos mesmos, tornando viável a
cobrança de eventuais débitos de
empresas que causem dano ao erário
público municipal.
O manual encontra-se disponível
para download no site da Secretaria
através
da
página:
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=orientacoes+tecnicas&
menu=0

Reunião sobre Modelo de Excelência da
Gestão (MEG) é realizada pela SMTAC
A
Secretaria
Municipal
de
Transparência, Auditoria e Controle
(SMTAC) realizou, no dia 8 de fevereiro
uma reunião para discutir a retomada da
implantação do Modelo de Excelência na
Gestão na prefeitura de Florianópolis.
Na oportunidade, a reunião contou,
virtualmente, com a presença de uma
técnica da Associação dos Municípios da
Região da Grande Florianópolis que é
representante do MEG na região.
Após a suspensão dos prazos para
implantação no ano de 2020, em virtude da
pandemia, o objetivo é retomar o projeto no
ano de 2021.
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