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006/2019 JUNHO 

SMTAC se reúne com o CIASC visando 
melhorias no Portal Transparência 

Na tarde do dia 26 de junho a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle promoveu um 
encontro entre os técnicos de informática 
do Centro de Informática e Automação do 
Estado de Santa Catarina (CIASC), 
representantes do Controle Interno 
municipal, da Diretoria de Licitações e do 
Governo Eletrônico da Prefeitura. 

A reunião teve como objetivo 
realizar melhorias no Sistema de 
Divulgação de Editais de Licitação das 
Prefeituras Municipais, sistema este que é 
utilizado pela Prefeitura para publicação e 
divulgação dos Editais de Licitações do 
Município de Florianópolis. 

Na oportunidade foram 
identificadas melhorias e atualizações no 
sistema a serem realizadas com o 
objetivo de atender a integralidade da Lei 
Federal nº 12.527/2011, legislação que 
regulamenta o acesso a informações, no 
que versa sobre a transparência das 
licitações públicas. 

 
Reunião sobre a transparência das Licitações  

Ouvidoria participa de Curso da CGU 

Técnicos da ouvidoria participaram 
nos dias 11 a 13 de junho, no auditório do 
TCE/SC, do curso “Defesa do usuário e 
Simplificação”, oferecido pela CGU. Entre 
os temas esteve a apresentação da Lei 
que Dispõe sobre a participação, proteção 
e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços da administração pública.  

Obra segue sendo acompanhada pela 
Transparência, Auditoria e Controle 

 
Núcleo de Educação Infantil Jurerê 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência Auditoria e Controle 
realizou visita, na manhã do dia 11 de 
junho, nas obras de reforma e ampliação 
do Núcleo de Educação Infantil Jurerê, 
localizado no bairro Jurerê tradicional. 

A fiscalização ocorreu em parceria 
do Controle Interno e da Secretaria 
Municipal de Educação, que esteve 
acompanhando os trabalhos com o fiscal 
do contrato de obras do Núcleo de 
Educação Infantil Jurerê. As atividades de 
fiscalização e acompanhamento 
físico/financeiro dos contratos de obras, 
por parte do Controle Interno, fazem parte 
do Plano Anual de Atividades para o 
Exercício de 2019. 
 
Corregedoria Geral instaura 22 
processos de Sanção de Empresas 

Desde a publicação do Decreto Nº 
20.137/2019, que dispõe sobre a 
apuração de infrações administrativas 
cometidas por licitantes e contratados, a 
Corregedoria Geral do Munícipio 
instaurou um total de 22 processos de 
Sanção de Empresas, sendo estes 14 da 
Secretaria Municipal de Administração, 
quatro da Secretaria Municipal de Saúde, 
um da Secretaria Municipal da Educação, 
um do IPUF, um da Secretaria Municipal 
da Fazenda e um da Secretaria Municipal 
do Continente. 
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Obra da creche Caetana Marcelina Dias 
segue sendo acompanhada 

 
Visita às obras da creche Caetana Marcelina Dias 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou uma nova visita, no dia 11 de 
junho, nas obras de reforma e ampliação 
da creche Caetana Marcelina Dias, no 
Ribeirão da Ilha. 

Esta visita foi acompanhada por um 
engenheiro da Secretaria Municipal da 
Educação e também pela fiscal do 
contrato de obras de reforma e ampliação 
da creche Caetana Marcelina Dias. O 
objetivo foi verificar o avanço dos 
trabalhos de acordo com o cronograma da 
obra.  
 
SMTAC orienta entidades parceiras da 
Fundação Municipal de Esportes (FME)  

A SMTAC realizou, no dia 26 de 
junho, reunião com 04 Entidades que 
recebem recursos da Prefeitura, através 
da Fundação Municipal de Esportes.  Na 
oportunidade o objetivo foi orientar quanto 
à adequada apresentação da Prestação 
de Contas dos recursos aplicados. 

 O trabalho de orientação das 
entidades é uma atividade constante do 
Controle Interno, somente em 2019 já 
foram realizados encontros com entidades 
parceiras da Educação, da Assistência 
Social e da Saúde.  

A finalidade desses encontros é 
fortalecer o trabalho preventivo de 
orientação quanto à correta destinação 
dos recursos e a sua respectiva 
apresentação das prestações de contas. 

Servidores da Transparência, Auditoria 
e Controle realizam visita a APAE 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
visitaram a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Florianópolis 
(APAE), no dia 11 de junho, com o 
objetivo de acompanhar e monitorar as 
atividades realizadas através da parceria 
firmada com o município, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação e 
também da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

A parceria entre a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis e a APAE 
prevê, até esse momento, o repasse de 
R$ 1.670.534,40 no ano de 2019. O 
trabalho de acompanhamento e 
monitoramento das entidades parceiras 
da Prefeitura também é uma atribuição do 
Controle Interno e consta no Plano Anual 
de Atividades de Trabalho 2019. 

 
Visita de monitoramento na APAE 
 

Analisados 485 processos em junho  
Foram analisados, somente no mês 

de junho de 2019, um total de 485 
processos, sendo eles 203 processos de 
admissão de pessoal, 29 processos de 
prestações de contas de diárias, 14 
processos de aposentadoria e 239 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais. 

Sendo destas subvenções 113 da 
Educação, 12 da Saúde, 30 da 
Assistência Social, 37 da FME, 21 da 
Cultura, 15 da Franklin, duas do Turismo, 
quatro da Mobilidade Urbana e cinco 
processos do Orçamento Impositivo. 
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Servidores participam de Ciclo de 
Estudos no Tribunal de Contas 

 
Ciclo de Estudos de Controle Público da 
Administração Municipal 

 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
participaram, no dia 25 de junho, do XIX 
Ciclo de Estudos de Controle Público da 
Administração Municipal. 

O evento foi promovido pelo 
Instituto de Contas do TCE/SC e contou 
com a parceria das Associações de 
Municípios, da Federação Catarinense de 
Municípios, da União dos Vereadores do 
Estado de Santa Catarina e do Ministério 
Público de Santa Catarina e teve como 
objetivo capacitar agentes públicos em 
todo o estado de Santa Catarina. 

Na ocasião, foram oferecidas cinco 
oficinas técnicas com os temas divididos 
em: Controle Interno; Licitações e 
Contratos; Políticas Públicas; Atos de 
Pessoal; e Conselhos Municipais. 
 
Reunião para tratar sobre a Carta de 
Serviços é realizada pela Ouvidoria 

No dia 17 de junho, a Ouvidoria 
Geral realizou reunião na Secretaria 
Municipal de Turismo, para tratar da 
construção da Carta de Serviços do 
município de Florianópolis. Na 
oportunidade estiveram presentes os 
Ouvidores Setoriais da Prefeitura que 
informaram o andamento do processo de 
construção da Carta de Serviços em seus 
Órgãos. A nova ferramenta terá como 
finalidade informar aos cidadãos quais 
são os serviços prestados pela Prefeitura 
e onde encontrá-los. 

Controle Interno realiza visita na 
Fundação Vidal Ramos 

Servidores da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
visitaram na tarde do dia 27 de junho a 
Fundação Vidal Ramos, localizada na 
Rua Vitor Konder, no bairro centro, com o 
objetivo de acompanhar e monitorar os 
investimentos realizados através da 
parceria firmada com o município, através 
da Secretaria Municipal de Educação e 
também da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

A Fundação Vidal Ramos atende 
120 crianças do município no contra turno 
escolar, oferecendo aulas de dança, 
informática, inglês, apoio pedagógico, 
aula de educação física, aulas de jiu jitsu 
além de atividades culturais. 

Além dos professores, a parceria 
conta com uma profissional de psicologia, 
e com os profissionais da cozinha, que 
produzem e fornecem quatro refeições 
diárias, que seguem o mesmo padrão das 
unidades da rede de ensino municipal. 

Acompanhar e monitorar a 
execução dos planos de trabalho das 
entidades parceiras da Prefeitura é uma 
das atribuições do Controle Interno e 
consta no Plano Anual de Atividades de 
Trabalho 2019. 

 
Visita de monitoramento a Fundação Vidal Ramos 
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