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023/2020 DEZEMBRO

SMTAC realiza seminário interno sobre 
Manual de Fiscalização de Contrato 

 
Seminário foi realizado de maneira virtual 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 03 de dezembro, 
um Seminário de Formação Interna sobre 
o Manual de Fiscalização de Contratos do 
município. A formação foi realizada de 
maneira remota e contou com a 
participação de toda a equipe do Controle 
Interno. 

O material foi elaborado por um 
grupo de técnicos do Controle Interno e a 
apresentação do seminário foi realizada 
para divulgar o manual a toda a equipe da 
Secretaria com o objetivo de nivelar o 
conhecimento do grupo no que diz respeito 
as orientações sobre o tema Fiscalização 
de Contratos. 

O manual, que foi publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do Município no 
mês de outubro, já está disponível e tem 
como objetivo orientar as Secretarias e 
demais Unidades municipais, os fiscais e 
gestores de contratos designados, no que 
diz respeito aos procedimentos adotados 
no processo de fiscalização e gestão dos 
contratos firmados pelo Município. 

O Manual de Fiscal de Contratos 
pode ser encontrado para download na 
página da SMTAC no link: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php?cms=orientacoes+tecnicas&me
nu=0 
 

Controle Interno visita obras da Praça 
Olívio Amorim na Avenida Hercílio Luz 

No dia 10 de dezembro a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou visita as obras 
de revitalização e reforma da Praça Olívio 
Amorim, localizada na Avenida Hercílio 
Luz, no Centro de Florianópolis. Na 
oportunidade, além do técnico do Controle 
Interno, também esteve presente o fiscal 
de contrato das obras, representante da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura. 

Antes da  realização da visita, como 
é de costume, o Controle Interno verificou 
o instrumento contratual de revitalização e 
reforma firmado com a empresa e 
observou se o cronograma dos trabalhos 
segue de acordo com o previsto. Este tipo 
de acompanhamento preventivo é uma 
das atividades que a Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
desenvolve como ferramenta de controle 
interno. 

 

 
SMTAC visita obras na Praça Olívio Amorim 
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Obra de servidão no bairro Campeche 
recebe visita do Controle Interno 

 
Obras da servidão Ana Hilda Medeiros da Rocha 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 09 de dezembro, 
uma visita de monitoramento as obras de 
execução de pavimentação e drenagem da 
Servidão Ana Hilda Medeiros da Rocha, no 
bairro do Campeche. 

A visita foi realizada em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, que disponibilizou o Fiscal 
do Contrato de Obra para acompanhar o 
monitoramento no local. Mais uma vez, o 
objetivo da visita de fiscalização é atuar de 
forma preventiva, antecipando possíveis 
problemas, e relatando aos órgãos 
responsáveis, evitando desta forma, 
eventualmente, o desperdício de recursos 
públicos. 
 
Ouvidoria Geral registra 896 novas 
manifestações no mês de dezembro 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de dezembro um total de 
896 manifestações de Ouvidoria 
realizadas. Com esses números o ano de 
2020 foi finalizado com um total de 11.632 
manifestações de ouvidoria abertas. Essas 
manifestações são direcionadas para as 
Secretarias e Órgãos da Prefeitura que são 
os responsáveis pelos setores que deram 
origem a manifestação. A Ouvidoria Geral 
é responsável por acompanhar os prazos 
de atendimento e orientar as Unidades 
Gestoras sempre que necessário. 
 

SMTAC trabalha atualização do Decreto 
que regulamenta o acesso à informação 

Técnicos da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
reuniram-se no mês de dezembro para 
estudar e propor uma minuta de 
atualização do Decreto Municipal n. 
9988/2012, responsável por regulamentar 
o acesso à informação pública pelo 
cidadão no âmbito do poder executivo 
municipal. 

O grupo de trabalho seguirá se 
reunindo para conclusão da minuta, que 
deverá ser apresentada como proposta de 
alteração já no início de 2021. 
 
SMTAC realiza reunião para aprovação 
do Plano de Anual de Atividades 2021 

 
Reunião foi realizada em plataforma online 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, na tarde do dia 22 de 
dezembro, a reunião geral de elaboração 
do planejamento para o exercício de 2021. 
Na oportunidade, toda a equipe da 
secretaria esteve reunida para construir o 
Plano Anual de Atividades de Trabalho 
2021. 

A Secretaria tem como rotina, em 
todo final de ano, planejar as atividades 
que serão executas no exercício 
subsequente. Em 2021 o Controle Interno 
irá atuar em áreas como Controladoria, 
Corregedoria, Ouvidoria, Auditoria, 
Transparência, entre outras. 

Quando publicado, o plano Anual de 
Atividades de Trabalho poderá ser 
visualizado no site da Prefeitura, na página 
da Secretaria no endereço eletrônico: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php?cms=plano+anual+de+trabalho
&menu=0 
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SMTAC realiza formação com os 
beneficiários através da Lei Aldir Blanc 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 17 de dezembro, 
uma formação com os representantes dos 
espaços culturais, que estão sendo 
amparados pelo auxílio emergencial para a 
Cultura, através da Lei Aldir Blanc. 

  O encontro teve como objetivo 
apresentar os regramentos da Lei nº 
14.017, de 29 de junho de 2020, (Lei Aldir 
Blanc), que regulamentou ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural 
durante o estado de calamidade, em 
função da Covid-19 a todos os 
contemplados pelo benefício. 

Este treinamento foi solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude tendo em vista a necessidade 
de orientação para que a utilização dos 
recursos públicos por parte dos espaços 
culturais fosse a adequada conforme a 
legislação e consequentemente a 
apresentação da documentação referente 
a prestação de contas dos recursos 
recebidos esteja de acordo com o que 
determina a legislação. 

 A SMTAC entende que a 
orientação prévia dos beneficiários para a 
correta utilização dos recursos é uma 
fundamental ferramenta de controle 
visando a adequada destinação dos 
valores. Este trabalho de orientação 
realizado em parceria com as unidades 
gestoras foi realizado em vários temas 
durante todo o exercício de 2020. 

 

 
Treinamento foi realizado virtualmente 

Controle Interno analisa 233 processos 
somente no mês de dezembro de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
dezembro de 2020 um total de 233 
processos, sendo 123 de repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílio e contribuição, 96 
processos de admissões, 10 processos de 
prestação de contas de diárias e quatro 
processos de aposentadorias e pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 55  foram originados pela 
Secretaria Municipal de Educação, 43 
foram realizados por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 22 são  
repasses da Secretaria Municipal de 
Saúde, dois foram realizados pela 
Fundação Franklin Cascaes e um repasse 
teve origem na Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Planejamento Urbano. 

 

Transparência, Auditoria e Controle 
analisou 3.128 processos em 2020 

Mesmo com um ano atípico em 
virtude da pandemia da Covid-19, em que 
os servidores municipais atuaram grande 
parte do ano em regime de teletrabalho, os 
técnicos da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), analisaram um total de 3.128 
(três mil, cento e vinte e oito) processos 
durante todo o exercício de 2020. 

Entre essas análises estão os 
processos de prestações de contas de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições destinadas as Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs), os  processos 
de admissão de servidores, os processos 
de prestações de contas de diárias e 
adiantamentos concedidos e também os 
processos de aposentadoria. 
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