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Florianópolis dá salto em ranking e 
atinge nível ótimo de transparência 
          O município de Florianópolis 
avançou 62 pontos e chegou ao 7º lugar 
no ranking da Transparência Internacional 
divulgado no dia 29 de junho. A medição, 
que diz respeito às informações sobre o 
combate a COVID-19, foi realizada 
durante o mês de junho em todos os 26 
estados e capitais e mais o DF. 

Durante os meses de maio e junho 
a Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle coordenou todo o 
trabalho relativo as adequações do site 
Covidômetro Floripa para aquilo que 
determina a legislação, bem como os 
demais órgãos de controle externo. Neste 
período foram realizadas inúmeras 
reuniões de trabalho acerca do tema. 

O trabalho contou com o auxílio da 
Secretaria Municipal da Casa Civil, 
Secretaria de Administração, Secretaria 
Municipal de Saúde, Superintendência de 
Comunicação e também com a 
participação do Gabinete do Prefeito. 

O Portal Covidômetro Floripa já 
está disponível e pode ser acessado 
através do endereço virtual 
https://covidometrofloripa.com.br/ 

 
Florianópolis tem conceito ótimo em transparência 

SMTAC realiza reunião geral virtual 
para alinhamento de teletrabalho 
         A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou uma reunião geral para 
alinhamento de trabalho, com todos os 
seus servidores, de maneira remota no 
dia 4 de junho.  

Mesmo com a equipe atuando em 
teletrabalho, em virtude das medidas de 
distanciamento social estabelecidas pela 
Prefeitura, a Secretaria segue atuando 
integralmente nas suas atividades de 
Controle Interno, Corregedoria e 
Ouvidoria, bem como nas demais 
atividades administrativas. 

No encontro virtual os técnicos 
tiveram a oportunidade de compartilhar as 
suas atividades, experiências e 
dificuldades. O objetivo principal do 
encontro foi alinhar as atividades de 
trabalho e estabelecer a divisão de tarefas 
conforme a demanda apresentada. 

 
Técnicos da SMTAC se reúnem virtualmente 
 
Ouvidoria recebe 945 manifestações, 
número é recorde no ano de 2020 

Durante todo o mês de junho a 
Ouvidoria Geral, mesmo atendendo em 
teletrabalho, recebeu 945 manifestações 
de ouvidoria, sendo que 141 foram 
relacionadas a COVID-19. 

Durante o período de isolamento 
social o cidadão deve registrar sua 
manifestação prioritariamente através do 
site da Prefeitura na página da Ouvidoria 
que está localizada no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ 

https://covidometrofloripa.com.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Equipe da SMTAC realiza formação no 
novo Sistema de Gestão de Parcerias 
          Na tarde do dia 26 de junho a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou uma 
formação sobre o novo Sistema Integrado 
de Gestão de Parcerias direcionada para 
os seus técnicos. 

A formação, que foi realizada de 
maneira online, teve como objetivo 
orientar os técnicos analistas de 
prestações de contas de recursos 
públicos repassados por meio de 
subvenções, auxílios e contribuições a 
realizarem o processo de análise através 
do novo sistema, tendo em vista que o 
município está deixando de trabalhar com 
as Prestações de Contas no papel para 
adotar o procedimento digital. 

 

 
Formação online para equipe da SMTAC 
 
Controle Interno analisa 102 processos 
somente no mês de junho de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
analisaram, somente no mês de junho de 
2020 e em regime teletrabalho, um total 
de 102 processos, sendo 43 processos de 
admissão de pessoal e 59 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílio e 
contribuição. 

Sendo destes processos de 
repasse de recursos 27 referentes aos 
repasses da Fundação Municipal de 
Esportes, 26 da Secretaria Municipal de 
Educação e 6 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

Controle Interno visita as obras de 
revitalização da Rua João Carvalho  

 
Fiscalização da obra na Rua João Carvalho 

 
No dia 18 de junho a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) esteve visitando as 
obras de revitalização da Rua João 
Carvalho, localizada no bairro 
Agronômica. 

A visita contou com a presença de 
um técnico do Controle Interno e um 
técnico da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, que é o fiscal de contrato 
dessa obra. 

 
Rua João Carvalho - Agronômica 
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SMTAC realiza nova visita as obras do 
NEIM Fermínio Francisco Vieira

 
Neim Fermínio Francisco Vieira 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou no dia 22 de junho, 
uma nova visita as obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Fermínio Francisco Vieira, 
localizada no bairro Córrego Grande. 

A visita tem como objetivo 
acompanhar o andamento das obras 
conforme o cronograma apresentado, na 
oportunidade o técnico do Controle 
Interno esteve acompanhado do Fiscal de 
Contrato das obras da Secretaria 
Municipal de Educação.  Durante a visita, 
foram seguidos todos os protocolos de 
segurança estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

As visitas do Controle Interno são 
mais uma ferramenta de controle do 
município para verificação da correta 
execução dos contratos de obras firmados 
pela Prefeitura. As obras no NEIM 
Fermíno Francisco Vieira, que estão em 
fase final de execução, vão seguir sendo 
fiscalizadas até a sua conclusão. 

 

Obras estão em fase final 

Obras da Avenida Madre Benvenuta 
recebe nova visita do Controle Interno 

 
Avenida Madre Benvenuta no dia 22 de junho 

 
A SMTAC realizou, no dia 22 de 

junho, uma nova vistoria nas obras de 
recuperação asfáltica e revitalização da 
Avenida Madre Benvenuta, localizada 
entre o bairro Santa Mônica e o bairro 
Trindade. 

Um técnico do Controle Interno, 
juntamente com o fiscal de contrato da 
obra foram ao local dos trabalhos para dar 
prosseguimento as atividades de 
fiscalização da execução do contrato de 
obra. 
 
Corregedoria Municipal participa de 
série de eventos do SISCOR 
          A Corregedoria Geral do Município 
participou, durante todo o mês de junho, 
de uma série de eventos do Sistema de 
Corregedorias do Executivo Federal 
(SISCOR), promovido pela Corregedoria-
Geral da União. 

Os eventos, que fazem parte das 
comemorações de 15 anos do Sistema de 
Corregedorias, foram realizados as terças 
e quintas através de plataforma online e 
tiveram como objetivo a formação 
continuada das corregedorias dos entes 
públicos.  
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