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004/2019 ABRIL 

Servidores visitam Conselho Comunitário da Coloninha, entidade parceira da PMF 
Técnicos da Secretaria Municipal 

de Transparência, Auditoria e Controle, 
visitaram o Conselho Comunitário da 
Coloninha, no dia 26 de abril, com o 
objetivo de acompanhar e monitorar as 
atividades realizadas através da parceria 
firmada com a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação. 

O Centro Comunitário da Coloninha 
atende um total de 235 crianças do 
município, sendo 185 da educação 
infantil, em período integral (creche), e 50 
da educação fundamental, que realizam 
atividades no contra turno escolar, como 
por exemplo, artesanato, aula de dança,  
 

apoio pedagógico, recreação e arte e 
cultura. 

O trabalho de monitoramento das 
entidades parceiras da Prefeitura é uma 
atribuição do Controle Interno e está 
previsto no Plano Anual de Atividades de 
Trabalho 2019, tendo como objetivo 
acompanhar o desenvolvimento das 
atividades descritas no Plano de Trabalho 
das parcerias, além de auxiliar as 
entidades na correta destinação dos 
recursos repassados, tornando mais 
eficiente o serviço prestado e orientando 
na adequada apresentação das 
prestações de contas. 

 
Conselho Comunitário da Coloninha atende um total de 235 crianças 

Controle Interno analisa 753 processos somente nos meses de março e abril
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
analisou, somente nos meses de março e 
abril de 2019, um total de 753 processos, 
sendo eles 26 processos de admissão de 
pessoal, 171 prestações de contas de 
diárias e adiantamentos, 86 processos de 

aposentadoria e 470 de subvenção social; 
sendo destas 252 da Secretaria Municipal 
de Educação, 16 da Assistência Social, 
156 da Fundação Municipal de Esportes, 
22 da Secretaria Municipal de Saúde, um 
da Fundação Franklin Cascaes e 22 
processos do Orçamento Impositivo. 
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SMTAC participa de curso da CGU 
sobre transparência pública 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
participou nos dias 2, 3 e 4 de abril do 
curso de Introdução à Lei de Acesso à 
Informação, promovido pela Controladoria 
Geral da União (CGU). 

O encontro, que foi realizado no 
Auditório do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, reuniu servidores do 
controle interno e da ouvidoria de órgãos 
do estado, além de diversos municípios 
de Santa Catarina. 

Na oportunidade, foi reiterada a 
importância do cumprimento da Lei de 
Acesso à informação através do Portal 
Transparência e do fortalecimento do 
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 
além de outras práticas que visam 
fomentar a cultura da transparência 
pública. 
 
Segunda parte da visita a IDES é 
realizada na sede da Promenor 

 
Sede da Promenor é localizada na Agronômica 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
deram continuidade à visita a Irmandade 
do Divino Espirito Santo (IDES), na tarde 
do dia 24 de abril, na oportunidade a 
fiscalização ocorreu na sede da 
Associação Promocional do Menor 
Trabalhador – Promenor, na Agronômica. 

A parceria da Prefeitura com a 
IDES - Promenor é realizada através da 
Secretaria Municipal de Educação e da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social. No local, 130 crianças realizam 
atividades no contra turno escolar. O 
trabalho de visita as Entidades parceiras 
tem o objetivo de monitorar e acompanhar 
as atividades realizadas através das 
parcerias firmadas com o município. 

Sistema de gestão de parcerias é 
apresentado para as OSCs da FME  

 
Apresentação ocorreu no Teatro da Ubro 

Na manhã do dia 18 de abril, 
quinta-feira, a Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
participou da reunião de apresentação e 
implantação da nova plataforma eletrônica 
de gestão de parcerias da Prefeitura para 
a Fundação Municipal de Esportes. O 
evento, que foi realizado no Teatro da 
Ubro, reuniu as OSCs que realizam 
trabalhos em parceria com a Fundação 
Municipal de Esportes. 

Na ocasião, técnicos da empresa 
contratada pela Prefeitura apresentaram a 
nova ferramenta de gestão, que tem como 
objetivo facilitar o monitoramento e o 
controle das parcerias, além de tornar 
mais transparente a execução dos 
serviços públicos desenvolvidos através 
das OSCs. 

 
Ouvidoria constrói Carta de Serviços 

A Ouvidoria Geral de Florianópolis 
reuniu-se na terça-feira, dia 16 de abril, na 
Setur com os representantes de 
Ouvidorias setoriais. O objetivo da reunião 
foi dar andamento ao processo de 
construção da Carta de Serviços 
ferramenta que, quando concluída, estará 
disponível no site da Prefeitura. 

A Carta de Serviços tem como 
função informar aos cidadãos quais os 
serviços prestados pela PMF, detalhando 
onde encontrar, como acessar, além de 
orientar quanto aos procedimentos do 
atendimento, entre outras funções. 
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Plataforma eletrônica de gestão de 
parcerias é apresentada as OSCs que 
desejam realizar a Festa do Divino 

Na última quarta-feira, 24 de abril, 
a Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle participou da 
apresentação do novo sistema de gestão 
de parcerias da Prefeitura. O evento, que 
foi realizado na Casa da Memória de 
Florianópolis, reuniu as Organizações da 
Sociedade Civil que pretendem realizar a 
Festa do Divino Espírito Santo nas 
comunidades de Florianópolis, em 
parceria com a Fundação Franklin 
Cascaes, vinculada a Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude. 

Na ocasião, um técnico do Controle 
Interno falou sobre a importância da 
implantação do sistema, tendo em vista 
as novas ferramentas de controle e 
transparência que são proporcionadas 
pelo processo digital. Posteriormente 
técnicos da empresa que fornece o 
sistema apresentaram a nova ferramenta 
de gestão, explicando passo a passo 
como as Entidades devem realizar o 
cadastramento de suas atividades no 
sistema. 

 
Apresentação foi realizada na Casa da Memória 

Ouvidoria Geral realiza encontro com 
Ouvidores do Estado e da Casan 

 
Encontro com Ouvidores do Estado 
 

A Ouvidoria Geral de Florianópolis 
recebeu na segunda-feira, dia 1º de abril, 
representantes de Ouvidorias externas, 
na oportunidade, estiveram presentes a 
Ouvidora Geral do Estado e também o 
Ouvidor Geral da Casan. 

O objetivo do encontro foi discutir 
ideias visando melhorar o atendimento 
das ouvidorias recebidas, na ocasião, a 
Ouvidoria Geral de Florianópolis 
demonstrou como vem realizando o 
trabalho no município e apresentou o 
sistema e-ouv, que é a plataforma de 
registro de ouvidorias utilizada em 
Florianópolis, fruto de uma parceria 
firmada com a Controladoria Geral da 
União (CGU). 

 
Transparência, Auditoria e Controle 
está estruturando processos de PSE 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle está 
estruturando a execução dos PSE, 
Processos de Sanção de Empresas, que 
tem como objetivo a apuração de 
infrações administrativas cometidas por 
empresas licitantes e contratadas pela 
administração pública. 

No dia 4 de abril deste ano o 
Decreto Municipal nº 20.137 foi publicado 
responsabilizando a SMTAC na execução 
dos processos. A Corregedoria Geral, 
setor responsável pela instauração dos 
PSEs já iniciou a transição dos trabalhos 
junto a Secretaria de Administração.  
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Formação sobre Encargos Sociais é 
realizada pelo Controle Interno 

 
Orientação foi direcionada aos técnicos da 
Educação que analisam Prestações de Contas 

Na tarde do dia 26 de abril, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou formação 
com os técnicos da Secretaria Municipal 
de Educação que analisam Prestações de 
Contas sobre o cálculo dos encargos 
sociais devidos e a respectiva análise dos 
comprovantes de pagamento. 

A reunião teve como objetivo 
orientar e padronizar a análise das 
Prestações de Contas das Entidades, 
quanto ao correto cálculo dos Encargos 
Sociais devido pelas parcerias firmadas 
entre o município e as Organizações 
Sociais parceiras da Secretaria Municipal 
de Educação. 
 
Controle Interno tem encontro com 
Controladoria Geral da União - CGU 

Representantes da Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle reuniram-se, na tarde do dia 22 
de abril, com o Coordenador do Núcleo de 
Ações de Ouvidoria e Prevenção à 
Corrupção da CGU em Santa Catarina, no 
encontro estiveram presentes, além do 
Secretário Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle, o Controlador Geral 
do Município, a Ouvidora Geral do 
Município e a Corregedora Geral do 
Município. 

A finalidade do encontro foi debater 
temáticas referentes ao Controle Interno, 
entre eles destacam-se as ações de 
Corregedoria, com o Processo de Sanção 
de Empresas, a Transparência Pública e 
a estruturação da Ouvidoria. 

SMTAC orienta Secretarias quanto ao 
novo sistema de gestão de parcerias 

No dia 10 de abril, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
controle, recebeu representantes de 
outras Secretarias com o objetivo de 
orientar quanto a utilização do novo 
sistema de gestão de parcerias. 

Na ocasião um representante da 
empresa contratada esteve a disposição 
para o esclarecimento das dúvidas 
levantadas pelos participantes. Técnicos 
da SMTAC também auxiliaram nas 
informações. O Sistema de Gestão de 
Parcerias segue sendo implantado em 
todas as Secretarias e Órgãos do 
município, a expectativa é que até o final 
de 2019 todos os termos de parcerias 
sejam realizados 100% através do 
sistema. 

 
Reunião foi realizada para orientar Secretarias 

 
Entidades parceiras da Saúde recebem 
orientação sobre Prestações de Contas 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
esteve no dia 16 de abril, na Secretaria 
Municipal de Saúde para orientar as 
Entidades que possuem parcerias com a 
Saúde. O objetivo foi orientar quanto a 
correta destinação dos recursos públicos 
e a posterior apresentação da Prestação 
de Contas. 
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