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Comissões retomam reuniões dos 
processos de Sanção de Empresas  

 
Comissões estão se reunindo de maneira remota 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), através da Corregedoria Geral 
do Município, retomou a aplicação dos 
prazos de trabalho das Comissões que 
diligenciam os processos de Sanção de 
empresas, que haviam sido suspensos em 
virtude da pandemia. 

 Com isso, um total de 70 processos 
foram retomados, sendo destes, 28 
processos estão em análise nas 
comissões, 20 processos já foram 
concluídos, 19 processos estão em fase de 
Recurso, dois processos aguardam 
Decisão Preliminar e um processo está 
sobrestado aguardando auditoria no 
contrato. 

Além dos processos retomados, 
foram instaurados ainda quatro novos 
processos, sendo que estes estão em 
análise na Corregedoria Geral. Existem 
ainda 19 solicitações de instauração de 
processos aguardando averiguação. 

A Corregedoria Geral do Município 
da todo o suporte as comissões 
instauradas para a tramitação dos 
processos, sendo que em todas essas, 
pelo menos um técnico da SMTAC é 
designado como membro. O objetivo é 
garantir a atenção a Legislação e em 
especial ao Decreto Municipal n. 20.137 de 
04 de abril de 2019, que estabelece 
normas regulamentares sobre o 
procedimento administrativo de apuração 
de infrações administrativas cometidas por 
licitantes e contratados. 

SMTAC e FFC fazem reunião sobre 
repasses oriundos da Lei Aldir Blanc 

A equipe da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) recebeu a Superintendente e os 
técnicos da Fundação Franklin Cascaes 
(FFC), no dia 06 de novembro, para uma 
reunião com o objetivo de alinhar os 
regramentos da Lei nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, (Lei Aldir Blanc) que define 
ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural durante o estado de calamidade, 
em função da Covid-19. 

Durante o encontro foram discutidas 
as formas de avaliação das Prestações de 
Contas oriundas dos repasses a serem 
realizados com base na nova Lei. O 
objetivo é cumprir os regramentos 
estabelecidos no tocante ao repasse para 
a manutenção dos espaços culturais 
atingidos pela pandemia. 

No mês de dezembro estão 
previstos os repasses dos recursos para as 
pessoas físicas e/ou jurídicas habilitadas 
no Edital de chamada pública n. 
510/SMA/DSLC/2020. 

Ainda na reunião, o Controle Interno 
se colocou à disposição para a realização 
de um seminário de orientação sobre o 
processo de prestação de contas desses 
recursos. A intenção é orientar os 
beneficiários antes da utilização do 
recurso, visando a correta destinação dos 
valores, de acordo com os regramentos 
legais, no que diz respeito a manutenção 
dos espaços culturais no município de 
Florianópolis. 
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Controle Interno segue participando do 
refinamento do Sistema de Parcerias 

Durante o mês de novembro a 
SMTAC continuou participando de 
reuniões de rotina com o objetivo de 
aperfeiçoar o Sistema Integrado de Gestão 
de Parcerias  da Prefeitura. 

Técnicos das Secretarias de Saúde, 
Educação e Assistência Social também 
participam dos encontros para o 
alinhamento das sugestões de melhorias 
no sistema que já vem sendo utilizado 
nestas Secretarias, e que será estendido 
para toda a prefeitura a partir de 2021. 

Nas oportunidades as sugestões 
são apresentadas e discutidas com 
técnicos da empresa que disponibiliza a 
plataforma. Sempre que possível as 
sugestões de melhorias são 
acrescentadas ao Sistema, que tem como 
objetivo facilitar e integrar a gestão das 
parcerias no município. 

 
Reuniões virtuais de aperfeiçoamento do sistema 

 
Proposta de novo layout para Portal 
Transparência segue em andamento  
          No mês de novembro a equipe de 
trabalho que envolve técnicos da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) e servidores 
da Diretoria de Governo Eletrônico da 
Secretaria Municipal da Fazenda, seguiu 
trabalhando no desenvolvimento de uma 
proposta de novo layout para o Portal 
Transparência do Município. 

O objetivo é atualizar e melhorar a 
imagem do Portal de Transparência do 
município de Florianópolis, além de torna-
lo mais intuitivo e acessível para todo o 
cidadão que desejar realizar pesquisa de 
informações sobre os recursos aplicados 
pela Prefeitura. 

Controle Interno analisa 294 processos 
somente no mês de novembro de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
novembro de 2020 um total de 294 
processos, sendo 149 de repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílio e contribuição, 97 
processos de admissões e 48 processos 
de aposentadorias e pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 121  foram originados pela 
Secretaria Municipal de Educação, 17 
foram realizados por meio da Fundação 
Municipal de Esportes, seis são alusivos 
aos repasses da Secretaria Municipal de 
Saúde, quatro tiveram origem na 
Secretaria de Assistência Social e um da 
Secretaria de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 
 

Ouvidoria Geral registra 1.099 novas 
manifestações no mês de novembro 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de novembro um total de 
1099 manifestações de Ouvidoria 
realizadas. Essas manifestações são 
distribuídas em diversas Secretarias e 
Órgãos da Prefeitura que são os 
responsáveis pelos setores que deram 
origem a manifestação. A Ouvidoria Geral 
segue acompanhando os prazos de 
atendimento de todas as manifestações 
encaminhadas. 

Para registrar a sua manifestação o 
cidadão deve acessar a página da 
Ouvidoria no site da Prefeitura que está 
localizada no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

Também é possível encaminhar 
manifestação para a Ouvidoria Geral 
através do telefone 3251-6175. 
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