002/2019 FEVEREIRO
Controle Interno participa de reunião que apresenta regras para aplicação dos
recursos repassados para a Organização Social que vai gerir a nova UPA Continente
A
Superintendência
da
No encontro estiveram presentes,
Transparência
e
Controle
esteve
além dos representantes do Controle
presente, na última segunda-feira, 25 de
Interno, membros da Organização Social,
fevereiro, na reunião que determinou
da Secretaria Municipal de Saúde, da
regras para a aplicação dos recursos
Secretaria Municipal de Administração e
oriundos dos repasses financeiros ao
da Secretaria Municipal da Casa Civil da
Contrato de Gestão n. 01/2019/SMS, que
Prefeitura de Florianópolis.
tem como objeto a parceria entre a
Na oportunidade foram discutidas
Secretaria Municipal de Saúde e a
as condições que a legislação prevê para
Organização Social Hospital Psiquiátrico
aplicação dos recursos e a posterior
Espírita Mahatma Gandhi, que foi a
apresentação da Prestação de Contas
entidade contratada pelo município para
dos produtos adquiridos e serviços
gerir a Unidade de Pronto Atendimento do
prestados na Unidade de Pronto
Continente.
Atendimento do Continente.

Orientação ocorreu na Secretaria Municipal de Administração

Transparência e Controle analisa 467 processos somente em fevereiro de 2019
A STC analisou, somente no mês
contas de diárias e 212 de subvenção
de fevereiro de 2019, um total de 467
social, sendo destas 181 da Secretaria de
processos, sendo eles 102 processos de
Educação, 13 da Assistência Social, 17
admissão de pessoal, 153 prestações de
da FME e 1 da Secretaria da Saúde.
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Obras de revitalização da Avenida
Hercílio Luz estão na reta final
No último dia 21 de fevereiro, os
técnicos
da
Superintendência
da
Transparência e Controle visitaram as
obras de revitalização do canteiro central
da Avenida Hercílio Luz, no Centro de
Florianópolis. A obra está prevista para
ser entregue já neste mês de março de
2019, como parte das comemorações
pelo aniversário da Capital do Estado.
A fiscalização dos contratos de
obras no município também é uma
atividade exercida pelo Controle Interno,
com o objetivo de verificar a correta
aplicação dos gastos públicos, bem como
o andamento do cronograma da obra
conforme pactuado em contrato.

Superintendência orienta Entidades
quanto às prestações de contas

Encontro ocorreu na Transparência e Controle

A
Superintendência
da
Transparência e Controle realizou, na
última quinta-feira, 21 de fevereiro,
reunião com algumas Organizações da
Sociedade Civil que recebem recursos da
Prefeitura,
através
da
Secretaria
Municipal de Educação. Na oportunidade
o objetivo foi orientar as Entidades para a
correta apresentação da Prestação de
Contas dos recursos aplicados.
Durante todo o ano de 2019, a
Transparência e Controle irá se encontrar
com as Entidades visando fortalecer o
trabalho preventivo de orientação quanto
à apresentação das prestações de contas.
O próximo encontro está marcado
para o mês de março com entidades
parceiras da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
STC visita obras em ruas no Campeche
A
Superintendência
da
Transparência e Controle (STC) realizou
visita no último dia 27 de fevereiro, as
obras de pavimentação de servidões no
bairro Campeche, no Sul da Ilha de Santa
Catarina.
Na oportunidade, técnicos da STC
estiveram acompanhados do fiscal do
contrato em questão para verificar o
andamento das obras nas servidões:
Servidão Sérvulo Chagas, Servidão Vila
Harmonia, Servidão Revoar das Gaivotas,
Servidão Aroeiras do Gramal e Servidão
Cândido Manoel Pires.

Obras fazem parte do Contrato 1099/SMI/2018

Obra de pavimentação na Vargem
Grande também é vistoriada pela STC
A
Superintendência
da
Transparência e Controle, juntamente
com o fiscal do contrato da obra, também
esteve acompanhando o andamento das
obras de pavimentação e drenagem da
Servidão Manoel Francisco Godinho, no
bairro Vargem Grande no norte da Ilha. A
obra, que iniciou em janeiro tem prazo
para ficar pronta em meados de abril
deste ano.

Pavimentação de Rua na Vargem Grande
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STC organiza Reunião Geral com
Secretarias que repassam subvenções

Saúde, Assistência Social e FME
recebem parametrização de Sistema
As Secretarias Municipais de
Saúde, Assistência Social e a Fundação
Municipal de Esportes já têm definidas as
formas de trabalho com o novo sistema
de repasse de subvenções sociais. Tendo
em vista que 2019 será o ano de
implantação, a STC orientou que a
Assistência Social, por já ter lançado os
editais de 2019, bem como firmado os
termos de parceria, utilizará o sistema
inicialmente para as Prestações de
Contas; a FME utilizará para a celebração
dos Termos e as Prestações de Contas;
enquanto a Saúde realizará todo o
processo via sistema já em 2019.

Apresentação de sistema reúne Secretarias

No último dia 08 de fevereiro, a
Superintendência da Transparência e
Controle organizou uma reunião geral
com as Secretarias e Órgãos que
repassam recursos públicos através de
subvenções sociais, na oportunidade foi
apresentado o novo sistema que irá
gerenciar a aplicação destes recursos
desde o edital até a apresentação das
Prestações de Contas.
O encontro, que foi realizado na
Secretaria Municipal de Educação, reuniu
representantes da Secretaria Municipal da
Assistência Social, Secretaria Municipal
da Saúde, Secretaria Municipal da
Educação, Secretaria Municipal do
Turismo, Secretaria Municipal de Cultura,
Superintendência
de
Ciência
e
Tecnologia, Superintendência da Pesca,
Fundação
Municipal
de
Esportes,
Fundação
Franklin
Cascaes
e
representantes da empresa responsável
pelo sistema.

STC apresenta sistema para gerenciar
repasses a OSCs para a Saúde

Saúde foi a primeira Secretaria a receber orientação

Com
o
objetivo
de
tornar
transparente a aplicação dos recursos
públicos
destinados
às
parcerias
celebradas
com
Organizações
da
Sociedade Civil (OSC), a Secretaria
Municipal de Saúde realizou no último dia
13 de fevereiro um encontro para
apresentar a ferramenta de gestão.
O encontro ocorreu no auditório da
Secretaria Municipal de Saúde e contou
com a presença do Superintendente da
Transparência e Controle da Prefeitura,
Sandro José da Silva, dos servidores da
Saúde, Angra Laurindo, Jean Pacífico,
Thaise Goronzi e o representante da
empresa, Aureo Giunco Jr.
A nova ferramenta possibilitará
aprimorar o controle, monitoramento e
avaliação dos projetos firmados pela
Secretaria de Saúde junto às OSCs.

Ciência, Tecnologia e Inovação recebe
formação da Transparência e Controle
A Superintendência de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
recebeu
orientação referente aos procedimentos
que contemplam o repasse de recursos a
entidades no último dia 13 de fevereiro.
Na oportunidade foi realizada uma
apresentação das legislações sobre o
tema e sanadas as dúvidas dos
integrantes
da
Comissão
de
Monitoramento e Avaliação com objetivo
de orientar quanto à correta utilização dos
recursos nas parcerias.
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