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014/2020 FEVEREIRO 

SMTAC é finalista do prêmio Reconhecimento de Boas Práticas na Gestão Pública 
Prática realizada pela Secretaria é candidata na categoria Simplificação de Processos  

 
Visita do Observatório Social de Florianópolis faz parte da avaliação do prêmio Boas Práticas na Gestão Pública 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), recebeu, no dia 27 de fevereiro, 
a visita do Presidente do Observatório 
Social de Florianópolis, Roberto Zardo. A 
visita faz parte das avaliações do Prêmio 
“I Reconhecimento de Boas Práticas na 
Gestão Municipal”. 

A SMTAC é uma das finalistas do 
prêmio na categoria Simplificação de 
Processos, que tem como definição 
práticas que contribuam para maior 
agilidade e simplicidade na rotina do 
setor. A Secretaria está concorrendo com 
a Prática do Manual de Procedimentos 
Administrativos - Processo de Sanção de 
Empresas. O Manual foi criado pela 
SMTAC, e serve como ferramenta 

essencial para a orientação das 
atividades das comissões dos processos 
de Sanção de Empresas coordenados 
pela Corregedoria Geral do Município. 

O objetivo do manual é orientar e 
padronizar as ações das comissões 
designadas nos processos de Sanção de 
Empresas, aumentando desta forma a 
eficiência jurídica dos mesmos, tornando 
viável a cobrança de eventuais débitos de 
empresas que causem dano ao erário 
público municipal. 

A divulgação do resultado da 
avaliação está prevista para o mês de 
março. O manual encontra-se disponível 
para download no site através da página: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/ 
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Transparência, Auditoria e Controle 
realiza fiscalizações no Continente 

 
Rua Conde de Afonso Celso – Capoeiras 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
realizou uma série de visitas em obras 
executadas pela Secretaria Municipal do 
Continente. O objetivo das visitas é 
acompanhar o cronograma das obras em 
execução. 

Na oportunidade, foram visitadas 
as obras do prédio do Centro Cultural do 
Continente, localizado ao lado do Parque 
de Coqueiros, as obras de revitalização 
através de recuperação, pavimentação e 
drenagem dos passeios e ruas do Morro 
da Caixa e o contrato de recuperação e 
drenagem de vias da região continental. 

Todas as visitas foram realizadas 
juntamente ao fiscal dos contratos da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos realizados. A SMTAC segue 
realizando visitas e acompanhando os 
contratos realizados pelas Secretarias. 

 
Obra do Centro Cultural do Continente recebe visita 

Reunião para adequações do sistema 
de parcerias é realizada na SMTAC 
          No dia 27 de fevereiro a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou um encontro entre 
representantes da empresa responsável 
pelo sistema de parcerias, com técnicos 
das Secretarias de Educação, de 
Assistência Social e de Saúde, que 
realizam repasses financeiros para OSCs 
através de subvenções sociais para a 
execução de projetos em parceria com a 
Prefeitura Municipal.  

Na ocasião os técnicos 
apresentaram dúvidas e sugestões à 
empresa, com o objetivo de melhorar a 
operacionalização do processo de 
prestação de contas por parte das 
Organizações da Sociedade Civil. 

 
Unidades participam do aperfeiçoamento do sistema  

 
Controle Interno monitora parceria com 
entidade Ação Social Missão 

A SMTAC realizou visita à sede da 
Ação Social Missão, entidade que recebe 
recursos do município para acolher dez 
crianças e/ou adolescentes do sexo 
masculino, que residem no município de 
Florianópolis, sob medida de proteção, 
conforme previsto pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Na visita os técnicos da SMTAC 
observaram se o Plano de Trabalho 
firmado entre a OSC e a Secretaria 
Municipal de Assistência Social está 
sendo cumprido de acordo com o 
previsto. As visitas as entidades também 
fazem parte do Plano Anual de Atividades 
para 2020. 
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Representante da GRANFPOLIS 
apresenta MEG ao Controle Interno  
            A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
recebeu, no mês de fevereiro, a 
Assessora de Projetos Especiais, da 
Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis (GRANFPOLIS), 
Adriana de Souza do Nascimento, para 
um encontro de apresentação aos 
gestores da Secretaria do programa do 
governo federal “Modelo de Excelência 
em Gestão” (MEG). 

Na oportunidade foi apresentado o 
objetivo do programa, bem como as 
formas para proceder com a implantação 
do MEG no município de Florianópolis. 

Uma das atividades da SMTAC 
previstas para o exercício de 2020 dispõe 
sobre a implantação do Modelo de 
Excelência em Gestão proposto pelo 
governo federal. 

 

 
Modelo de Excelência em Gestão previsto para 2020 
 
Controle Interno analisa 351 processos 
somente no mês de fevereiro de 2020 
           Foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente no mês de 
fevereiro de 2020, um total de 351 
processos, sendo 269 processos de 
admissão de pessoal, 20 processos de 
aposentadoria e pensão e 62 processos 
de repasse de recursos públicos através 
de subvenções sociais, auxílio e 
contribuição. 

Sendo destas subvenções 38 
referentes aos repasses da Fundação 
Municipal de Esportes, 13 da Fundação 
Franklin Cascaes, sete da Secretaria de 
Educação e quatro da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 

Obras na Av. Madre Benvenuta e Rua 
General Vieira da Rosa recebem visitas 

 
Obras receberam vistoria do controle interno 

 
No dia 11 de fevereiro um técnico 

da Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle esteve visitando as 
obras de pavimentação e qualificação da 
Avenida Madre Benvenuta, localizada no 
bairro Santa Mônica. Na ocasião a visita 
foi acompanhada pelo fiscal do contrato 
da obra.  

Na mesma data, o Controle Interno 
também esteve acompanhando a 
execução do contrato de restauração e 
adequação da Rua General Vieira da 
Rosa, no centro de Florianópolis, as 
visitas as obras tem como objetivo 
acompanhar e monitorar o cronograma de 
execução dos serviços, bem como 
verificar a sua regularidade. 
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