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011/2019 NOVEMBRO 

Transparência, Auditoria e Controle promove encontro de formação para Entidades  
Evento contou com a participação de 35 Organizações da Sociedade Civil do Município 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
organizou um encontro de formação para 
as Organizações da Sociedade Civil 
parceiras da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis que recebem recursos 
oriundos de subvenções sociais, auxílios 
e contribuições. O evento foi realizado na 
manhã do dia 21 de novembro, no Centro 
de Educação Continuada e contou com 
orientação dos responsáveis pelo Sistema 
de Gestão de Parcerias. 

O encontro teve a presença de 52 
profissionais representando um total de 
35 entidades que recebem recursos 
públicos. Na oportunidade, a SMTAC, que 
esteve representada pelo Controlador 
Geral do Município, observou as 

orientações quanto a operacionalização 
do sistema bem como as últimas 
adequações realizadas no sistema. 

Durante todo o ano de 2019 o 
Controle Interno esteve a frente da 
implantação do novo sistema, que tem 
como objetivo integrar as informações, 
ampliar as ferramentas de controle dos 
recursos repassados, facilitar o processo 
de prestações de contas das entidades 
parceiras, além de tornar todo o processo 
mais transparente para a população. 

A previsão é que a implantação 
seja realizada de forma definitiva nas 
Secretarias durante o exercício de 2020, 
eliminando desta forma, entre outras 
coisas, os processos de prestações de 
contas em papel. 

 

Entidades parceiras do município recebem orientação sobre nova plataforma de Gestão de Parcerias 
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Secretaria realiza visita a Associação 
de Surdos da Grande Florianópolis 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
realizaram, no dia 19 de novembro, uma 
visita de complementação a Associação 
de Surdos da Grande Florianópolis, 
entidade parceira do município, que 
recebe recursos através de subvenções 
sociais para a realização de projetos. 

Na oportunidade, a visita teve 
como foco acompanhar e monitorar o 
projeto realizado em parceria com a 
Fundação Municipal de Esportes, que 
prevê a prática do vôlei de praia nas 
quadras públicas da Beira Mar Norte. 

 
Ouvidoria participa de curso da CGU 
sobre Tratamento de Denúncias  

A Ouvidoria Geral do Município de 
Florianópolis esteve representada no 
Curso de Tratamento de Denúncias em 
Ouvidoria, promovido pela Controladoria 
Geral da União (CGU) nos dias 25, 26 e 
27 de novembro e realizado no auditório 
do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

 O curso foi dividido em três 
módulos com os temas: I - Ouvidorias 
públicas e denúncias: aspectos 
introdutórios; II - Recebimento de 
denúncias e análise preliminar; III - 
Sistemas para registro de denúncias 
utilizados na CGU. 

O curso é voltado para todas as 
ouvidorias da região sul do Brasil, e tem 
como objetivo orientar e aprimorar os 
profissionais da área na atuação diante do 
recebimento de denúncias. 

 

Secretarias recebem formação sobre 
prestações de contas digitais 

 
Formação sobre prestações de contas digitais 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
organizou, no dia 21 de novembro, na 
sala de reuniões do edifício Aldo Beck no 
centro de Florianópolis, uma formação 
para tratar da análise de prestações de 
contas digitais. 

No encontro estiveram presentes, 
além do Controle Interno, representantes 
da Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Secretaria Municipal de Cultura. 

O objetivo da formação foi orientar 
os técnicos das Unidades Gestoras a 
respeito do novo formato de análise da 
Prestação de Contas através do Sistema 
de Gestão de Parcerias. 
 
SMTAC segue realizando reuniões para 
atualização do Decreto nº 17.361/2017 

No mês de novembro a SMTAC 
seguiu promovendo encontros com 
técnicos das Secretarias que realizam 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições para discutir as 
atualizações no Decreto Municipal nº 
17.361/2017, que regulamenta as 
parcerias entre o município e as 
organizações da sociedade civil. A 
finalidade dos encontros é atualizar a 
legislação de acordo com as 
necessidades atuais das parcerias. O 
trabalho tem previsão de conclusão no 
início de 2020.  
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Transparência, Auditoria e Controle 
participa de congresso de engenharia 

 
Obras Públicas foi um dos temas abordados 
 

Nos dias 7 e 8 de novembro a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) enviou um 
técnico que atua na área de engenharia 
para participar do 1º Congresso BIM 
CREA-SC, evento na área de engenharia 
que tratou de temas como infraestrutura, 
saneamento, políticas nacionais, obras 
públicas, orçamento e planejamento entre 
outros. 

O evento reuniu especialistas 
renomados em BIM de todo o Brasil, com 
apresentação de cases práticos em nível 
estadual e nacional. 

O objetivo da participação no curso 
é agregar conhecimentos que possibilitem 
auxiliar no acompanhamento, 
monitoramento e fiscalização das obras 
públicas do município, atividade esta que 
já faz parte do Plano Anual de Atividades 
de Trabalho deste Controle Interno. 

 
Servidores da SMTAC adotam canecas 
e eliminam o uso de copos plásticos 

Durante todo o ano de 2019 os 
servidores, funcionários e estagiários da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle eliminaram o uso de 
copos plásticos para o consumo de café e 
adotaram a utilização de canecas 
reutilizáveis com o objetivo de diminuir os 
impactos ambientais causados pelo 
plástico. A medida também tem como 
objetivo economizar os recursos públicos 
do município. O objetivo para 2020 é 
conscientizar todos os setores da PMF. 
 

Analisados pelo Controle Interno 415 
processos somente em novembro 

Foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente no mês de 
novembro de 2019, um total de 415 
processos, sendo 178 processos de 
admissão de pessoal, 41 processos de 
prestações de contas de diárias, 18 
processos de aposentadoria e 178 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 65 
referentes a repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 67 aos repasses 
da Fundação Municipal de Esportes, 19 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e 27 da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes. 
 
Controle Interno participa de reunião 
com o Tribunal de Contas da União  

No dia 12 de novembro a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle esteve reunida com 
Técnicos do Tribunal de Contas da União 
(TCU) para discutir sobre a implantação 
do Sistema de Avaliação para os Estados 
e Municípios que possuem uma 
população estimada acima de 500 mil 
habitantes. 

O Sistema de Avaliação tem como 
objetivo coletar dados dos estados e dos 
municípios para verificar o risco de 
corrupção a que esses entes estão 
sujeitos. Entre os critérios estão o poder 
de regulação que cada órgão possui, o 
poder de compra de cada um desses 
órgãos entre outros. 

A avaliação será realizada pelo 
Tribunal de Contas da União no período 
de abril a maio de 2020, com dados 
referentes ao exercício de 2018 dos 
órgãos.  
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