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013/2020 JANEIRO 

Controle Interno monitora projetos realizados na Passarela do Samba Nego Quirido 
SMTAC realizou visita aos projetos promovidos durante o período de férias escolares  
 

 
Projetos realizados na Passarela recebem visita da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou, no dia 08 de janeiro, 
uma visita de monitoramento e 
fiscalização da execução dos 13 projetos 
realizados pela Fundação Municipal de 
Esportes em parceria com as 
Organizações da Sociedade Civil que 
oferecem a prática de diversas 
modalidades esportivas para crianças e 
adolescentes da comunidade durante o 
período de férias escolares. 

Na oportunidade o Controle Interno 
observou se o plano de trabalho aprovado 
pela Fundação Municipal de Esportes 
está sendo executado de acordo com a 
previsão. Na visita, também foi observada 

a adesão da comunidade as atividades 
oferecidas, que neste ano contemplam a 
prática esportiva de 13 modalidades: 
Basquete, Natação, Stand Up Paddle, 
Futsal, Jiu-Jitsu, Futevôlei, Tênis de 
mesa, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Skate, 
Tae-kwon-do e Atletismo. 

Todos esses projetos fazem parte 
da atividade “Passarela de Férias”, que 
pelo segundo ano consecutivo tem como 
objetivo proporcionar atividades 
esportivas para crianças e adolescentes 
das comunidades da capital durante o 
verão. As atividades na Passarela do 
Samba Nego Quirido estão sendo 
realizadas de segunda a sexta, das 9h às 
16h entre até o dia 21 de fevereiro. 
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Secretaria apresenta o Plano Anual de 
Atividades de Trabalho para 2020 

Em reunião realizada no dia 13 de 
janeiro, a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Transparência Auditoria e 
Controle (SMTAC) definiu as metas 
acerca do plano anual de atividades do 
Sistema Municipal de Controle Interno 
para o exercício de 2020. 

O Plano Anual de Atividades de 
Trabalho 2020 apresenta as principais 
atividades que a Equipe Técnica da 
SMTAC e dos demais colaboradores e 
gestores de atividades e programas do 
Sistema de Controle Interno deverão 
executar durante o ano. 

Em geral os trabalhos a serem 
realizados tem como base a realização de 
ações preventivas e de orientação às 
Unidades Gestoras com o objetivo de 
assegurar a legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência, eficácia, 
publicidade e transparência das gestões 
administrativas, orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais, proporcionando 
aos administradores a correta e adequada 
aplicação dos recursos públicos. 

Todas as atividades planejadas 
para o exercício de 2020 devem ser 
realizadas conforme o cronograma 
definido pela equipe técnica da 
Secretaria. Estas atividades estão 
divididas nos quatro pilares do Controle 
Interno (Controladoria, Auditoria, 
Corregedoria e Ouvidoria) sendo estes, 
subdivididos em 20 metas e 74 ações. 
 

 
Reunião de definição do Plano Anual de Atividades 

 

SMTAC visita obras da escola Fermínio 
Francisco Vieira no Córrego Grande  

 
Obras receberam vistoria do controle interno 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
realizou na manhã do dia 21 de janeiro, 
uma visita de acompanhamento da 
execução das obras de reforma e 
ampliação do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Fermínio Francisco Vieira, 
localizado na Rua Sebastião Laurentino 
da Silva, no Bairro Córrego Grande. 

Na oportunidade o técnico do 
Controle Interno esteve acompanhado do 
técnico da Secretaria Municipal de 
Educação que é o Fiscal responsável pela 
obra. Durante a visita foram verificados o 
andamento e a regularidade da obra. 

A fiscalização físico/financeira dos 
contratos de obras da Prefeitura também 
é uma atribuição do Controle Interno e 
está contemplada no Plano Anual de 
Trabalho para o Exercício de 2020. 

 

 
Visita foi realizada no dia 21 de janeiro 
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Obras do NEIM Vila Cachoeira recebem 
visita do Controle Interno 
            Na manhã do dia 22 de janeiro, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou nova visita 
de acompanhamento da execução das 
obras de reforma e ampliação do Núcleo 
de Educação Infantil Municipal Vila 
Cachoeira, que está localizado na 
Rodovia Virgílio Várzea, n° 1278, no 
bairro Saco Grande. 

Novamente a visita foi realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, que esteve representada pelo 
Fiscal de Contrato responsável pela Obra. 

Através das fiscalizações o 
Controle Interno tem como objetivo 
acompanhar a execução das obras, 
atuando de maneira preventiva e 
fortalecendo os meios de controle no 
cumprimento do cronograma previsto em 
contrato. 

 
Controle Interno segue visitando obras do município 

 
Analisados pelo Controle Interno 213 
processos somente no mês de janeiro 
           Foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente no mês de 
janeiro de 2020, um total de 213 
processos, sendo 95 processos de 
admissão de pessoal, 74 processos de 
prestações de contas de diárias e 44 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 20 
referentes a repasses da Secretaria de 
Educação e 24 referentes aos repasses 
da Fundação Municipal de Esportes. 

Finalizada minuta de novo Decreto 
Municipal sobre o Marco Regulatório  

 
Reuniões ocorreram na SMTAC 
 

Após três meses de trabalho 
realizado em conjunto com as Secretarias 
que repassam recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, foi finalizada a minuta do 
Decreto Municipal de acordo com a Lei nº 
13.019/2014, que dispõe sobre as 
parcerias firmadas entre os Entes 
públicos e as Organizações da Sociedade 
Civil. 

 O trabalho, que contou com a 
parceria da Secretaria Municipal de 
Educação, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e da Secretaria 
Municipal de Saúde, e teve a participação 
também de técnicos da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, da 
Fundação Municipal de Esportes e da 
Fundação Franklin Cascaes, foi concluído 
no dia 17 de janeiro, quando a SMTAC 
encaminhou a Minuta para a avaliação da 
Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria Municipal da Casa Civil. 
 
SMTAC participa de apresentação do 
“Modelo de Excelência em Gestão” 

O Controle Interno esteve presente 
no dia 23 de janeiro, no encontro de 
apresentação aos municípios do 
programa MEG - Modelo de Excelência 
em Gestão. O encontro teve como 
objetivo municiar os municípios 
participantes sobre os objetivos do 
MEG/TR, com roteiro dos fluxos e 
disponibilização de modelos de 
documentos necessários para a 
implementação do programa. 
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Controle Interno monitora parceria com 
Associação Catarinense de Tecnologia 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou na tarde do dia 24 de janeiro, 
uma visita de monitoramento a execução 
do projeto de incentivo e desenvolvimento 
da Rede de Centros de Inovação de 
Florianópolis, realizado pela Associação 
Catarinense de Empresas de Tecnologia 
(Acate). 

Na oportunidade, técnicos do 
Controle Interno, acompanhados da 
Gestora da Parceria, estiveram visitando 
o centro Primavera, localizado no Bairro 
Saco Grande, na SC 401, nº 4100, onde 
fica a sede principal da Acate e também o 
centro Soho, localizado na Rua 
Desembargador Pedro Silva, nº 2958, no 
Bairro Coqueiros. 

O projeto, que tem como objetivo 
garantir a implantação de Centros 
Municipais de Inovação e o cumprimento 
das suas diretrizes; tem a Acate como 
instituição parceira para a gestão, 
credenciamento, integração e operação 
dos centros. 

Atualmente a Prefeitura de 
Florianópolis possui quatro Centros 
Municipais de Inovação credenciados 
para atendimento ao público, além dos 
dois visitados pelo Controle Interno, o 
município também possui um espaço para 
atendimento ao público no centro 
Downtown na Rua Felipe Schmidt nº 835 
e no Centro Sapiens Parque na Avenida 
Luiz Boiteux Piazza, nº 1302 em 
Canasvieiras. 

 
Visita foi realizada no dia 24 de janeiro 

SMTAC fiscaliza contrato de 
manutenção do Mercado Público 

 
Contrato de manutenção do Mercado Público de 
Florianópolis recebe acompanhamento da SMTAC 

 
No dia 27 de janeiro, técnicos da 

Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle, acompanhados de 
técnicos da Secretaria Municipal de 
Administração, realizaram visita de 
fiscalização e monitoramento do Contrato 
nº 1067/SMA/2019, que tem como objeto 
a prestação de serviços de manutenção, 
recuperação e conservação predial para 
atender as necessidades do Mercado 
Público de Florianópolis. 

O contrato prevê ações periódicas 
preventivas de manutenção, bem como 
intervenções permanentes em casos 
emergenciais que necessitem de 
recuperação para que o patrimônio 
público seja garantido. 

A fiscalização físico/financeiro de 
contratos tem como objetivo vistoriar 
contratos em forma documental e também 
com visitas in loco, comparando o 
executado e o definido em contrato, por 
meio do cronograma físico/financeiro. 
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