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Avenidas em obras seguem recebendo 
visitas do Controle Interno Municipal  

 
Avenida Madre Benvenuta em obras 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou novas vistorias nas 
obras de recuperação asfáltica e 
revitalização de vias do município. As 
obras da Avenida Madre Benvenuta, 
localizada entre o bairro Santa Mônica e o 
bairro Trindade e da Avenida Madre Maria 
Vilac, localizada no norte da Ilha em 
Canasvieiras. 

A equipe da SMTAC esteve no 
local, juntamente com os respectivos 
fiscais de contrato, para acompanhar os 
trabalhos. Nestas obras o Controle Interno 
atua com o objetivo de observar a 
execução dos contratos e seus 
regramentos.  

 
Avenida Madre Maria Vilac em Canasvieiras 
 
 

Corregedoria participa de Reunião da 
Rede de Corregedorias do PROCOR 
          A Corregedoria Geral do Município 
participou de maneira remota, no dia 13 
de maio, da primeira Reunião 
Extraordinária de 2020 da Rede de 
Corregedorias. O evento foi promovido 
pela Corregedoria Geral da União e é 
uma iniciativa do Programa de 
Fortalecimento das Corregedorias 
(PROCOR), que a Corregedoria Geral de 
Florianópolis integra desde 2019. 

No evento foram debatidos temas 
como procedimentos investigativos, 
verificação de integridade no Processo 
Administrativo de Responsabilização, 
acordo de leniência, entre outros. 
 
Ouvidoria recebe 777 manifestações 
somente no mês de maio de 2020 

Durante todo o mês de maio a 
Ouvidoria Geral, mesmo atendendo em 
teletrabalho, recebeu 777 manifestações 
de ouvidorias, sendo que 62 foram 
relacionadas a COVID-19. 

Durante o período de isolamento 
social o cidadão deve registrar sua 
manifestação de ouvidoria, 
prioritariamente, através do site da 
Prefeitura na página da Ouvidoria que 
está localizada no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ 
 
Servidores da SMTAC participam de 
ação do projeto “Eu Somo por Floripa” 

Servidores da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
estão participando do projeto “Eu Somo 
por Floripa”, realizado pela Organização 
Somar Floripa com o objetivo de 
colaborar, junto a Caixa Econômica 
Federal, com as orientações repassadas 
a população no que diz respeito ao 
pagamento do Auxílio emergencial do 
Governo Federal aos trabalhadores no 
município de Florianópolis.  
 
 

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Controle Interno visitou obras de dois 
Centros Educacionais em maio 

 
Neim Jurerê recebe nova visita da SMTAC 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) seguiu realizando  vistorias nas 
obras de reforma e ampliação dos 
Núcleos Educacionais de Jurerê e 
também da Vila Cachoeira durante o mês 
de maio deste ano.  

Na oportunidade um técnico da 
SMTAC, juntamente com um técnico da 
Secretaria Municipal de Educação 
estiveram nos locais observando os 
trabalhos executados até o momento. 
Cabe ressaltar que, em virtude da 
pandemia, as visitas foram realizadas 
respeitando todas as normas de 
segurança estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Este trabalho faz parte das 
atividades de fiscalização preventivas do 
Controle Interno e tem como objetivo 
acompanhar a correta execução dos 
contratos e os prazos estabelecidos. 

Neim Vila Cachoeira  

SMTAC participa de frente de trabalho 
na criação do Covidômetro Floripa 
          Durante todo o mês de maio a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle participou de diversas 
reuniões que tratam do Portal 
Covidômetro Floripa. O portal tem como 
objetivo ser uma ferramenta de fácil 
acesso para a população como 
centralizador de todas as informações do 
combate a Pandemia no município. 

O trabalho necessita do 
envolvimento de diversas Secretarias, 
tendo em vista que disponibiliza 
informações detalhadas da Secretaria 
Municipal de Saúde bem como dos gastos 
públicos relacionados ao combate a 
Covid-19. 

O Portal Covidômetro Floripa já 
está disponível e pode ser acessado 
através do endereço virtual 
https://covidometrofloripa.com.br/ 
 
Controle Interno analisa 424 processos 
somente no mês de maio de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
analisaram, somente no mês de maio de 
2020 e em regime teletrabalho, um total 
de 424 processos, sendo 242 processos 
de admissão de pessoal, 18 processos de 
aposentadoria e pensão, 118 processos 
de diárias e adiantamentos e 46 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 24 
referentes aos repasses da Fundação 
Municipal de Esportes, 16 da Secretaria 
Municipal de Educação, 5 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e um da 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 
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