
 

 

 1 

005/2019 MAIO 

Transparência, Auditoria e Controle promove Seminário sobre Fiscais de Contrato
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
realizou, no dia 28 de maio, o Seminário 
de Formação - Fiscais de Contrato, o 
evento foi promovido pela SMTAC e 
contou com o apoio do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina (TCE/SC), 
Controladoria Geral da União (CGU) e 
Associação dos Municípios da Grande 
Florianópolis (GRANFPOLIS). 

O evento, que foi realizado na sede 
da GRANFPOLIS, contou com a presença 
de aproximadamente 140 fiscais de 
contrato da Prefeitura, e teve como 
objetivo orientar os Fiscais de Contrato 
das atividades e obrigações inerentes a 
esta função. 

Durante o período da manhã a 
palestra foi com a Auditora Federal de 
Finanças e Controle da CGU, Rosemary 
Zucareli Inocêncio, já no período da tarde, 
o seminário foi dividido em duas turmas, 
ambas contaram com aulas de Auditores 

Fiscais de Controle Externo do TCE. Em 
uma turma foram reunidos os engenheiros 
da Prefeitura que são fiscais de contrato 
de obras com os Auditores Rogério Loch, 
Rodrigo Luz Glória e Renata Ligocki 
Pedro, já no auditório permaneceram os 
fiscais de outros contratos que não são de 
obras com as Auditoras Caroline de 
Souza e Maira Luz Galdino. 

O Secretário Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
Sandro José da Silva, destacou a 
importância do evento para a Prefeitura 
de Florianópolis. “Esse evento trata de 
uma demanda muito importante para o 
município, que é a fiscalização dos 
contratos da Prefeitura. Como órgão 
central do controle interno, nós temos o 
objetivo de ser uma Secretaria 
orientadora e a realização desse 
Seminário, em parceria com os órgãos de 
controle externo, é fundamental para 
continuarmos nesse caminho.”  

 
Seminário reuniu cerca de 140 fiscais de contrato da Prefeitura 
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SMTAC orienta Organização Social que 
faz a gestão da UPA Continente 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) recebeu, no dia 08 de maio, 
representantes da Organização Social 
(OS) que administra a Unidade de Pronto 
Atendimento do Continente (UPA). Na 
oportunidade, técnicos do Controle 
Interno orientaram representantes da OS 
a cerca da apresentação das prestações 
de contas a serem realizadas 
periodicamente. 

A reunião, que contou com a 
presença de representante da equipe 
responsável pela implementação da 
plataforma eletrônica de gestão de 
parcerias, teve como objetivo apresentar 
e orientar os técnicos da OS quanto à 
utilização da nova ferramenta, que será 
empregada para a construção das 
Prestações de Contas. 
 
Obra segue sendo acompanhada pela 
Transparência, Auditoria e Controle

 
Obra da Servidão Manoel Francisco Godinho 

Na tarde do dia 8 de maio, a 
Secretaria Municipal da Transparência, 
Auditoria e Controle encaminhou um 
técnico para mais uma visita de 
acompanhamento a obra de 
pavimentação e drenagem da Servidão 
Manoel Francisco Godinho, no bairro 
Vargem Grande, no norte da Ilha. 

Na oportunidade foi verificado que 
o andamento da obra apresenta 100% da 
drenagem concluída e a pavimentação 
está com 85% dos serviços realizados. 
Este trabalho de fiscalização in loco 
iniciou no mês de fevereiro, e o 
acompanhamento segue até a conclusão 
da obra. 

Controle Interno visita a Unidade de 
Pronto Atendimento do Continente 

 
Fiscalização foi realizada com objetivo de 
acompanhar o trabalho da Organização Social 

A Secretaria Municipal de 
Transparência Auditoria e Controle 
realizou visita, na manhã do dia 21 de 
maio, na Unidade de Pronto Atendimento 
do Continente, a fiscalização tem como 
objetivo monitorar e acompanhar a gestão 
da UPA Continente realizada pela 
Organização Social Hospital Psiquiátrico 
Mahatma Gandhi. 

Durante a visita os técnicos da 
SMTAC foram acompanhados por 
membros da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação da Secretaria Municipal de 
Saúde, e também de representantes da 
OS. 

O trabalho de monitoramento da 
gestão da OS está previsto no Plano 
Anual de Atividades para o exercício de 
2019, que determina o acompanhamento 
e a fiscalização do contrato de Gestão 
das Organizações Sociais bem como a 
emissão de relatório de acompanhamento 
por parte do Controle Interno. 

 
PMF adere programa de Corregedorias 

No dia 2 de maio, o Prefeito Gean 
Marques Loureiro assinou o Termo de 
Adesão ao Programa de Fortalecimento 
de Corregedorias (PROCOR), o 
programa, que é coordenado pela CGU, 
tem como objetivo integrar, aprimorar e 
desenvolver as Corregedorias, além de 
promover o intercâmbio de informações e 
de experiências entre as Corregedorias 
que fazem parte do programa. 
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Equipe da Corregedoria do Município 
participa de evento sobre PADs 

Entre os dias 20 e 24 de maio foi 
realizado o Curso de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) e demais 
Instrumentos Correicionais. O evento, que 
contou com a participação da equipe da 
Corregedoria Geral do município, foi 
promovido pela Controladoria Geral da 
União (CGU) e esteve sediado no 
auditório do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC).  

Além da equipe da Corregedoria 
Geral, outros 21 servidores do município 
que trabalham diretamente com os 
Processos Administrativos Disciplinares 
participaram do curso, que teve como 
objetivo aperfeiçoar o trabalho realizado 
além de ampliar a segurança jurídica dos 
PADs. 

Na abertura do evento o município 
de Florianópolis, representado pelo 
Secretário Municipal da Casa Civil 
Everson Mendes, formalizou a adesão ao 
Programa de Fortalecimento de 
Corregedorias (PROCOR). Programa este 
que é coordenado pela CGU e tem como 
objetivo integrar e desenvolver as 
Corregedorias. 

 
Transparência, Auditoria e Controle 
analisa 400 processos no mês de maio  

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
analisou, somente no mês de maio de 
2019, um total de 400 processos, sendo 
eles 148 processos de admissão de 
pessoal, 25 processos de prestações de 
contas de diárias, 4 processos de 
adiantamentos, 55 processos de 
aposentadoria e 168 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais. 

Sendo destas subvenções 61 da 
Secretaria Municipal de Educação, 64 da 
Fundação Municipal de Esportes, 4 da 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, 8 da Secretaria Municipal de 
Saúde, e 31 processos do Orçamento 
Impositivo. 

Formação é realizada para Entidades 
que recebem recursos do FIA 

 
Orientação foi sobre a apresentação das Prestações 
de Contas de recursos recebidos através do FIA 

No dia 16 de maio, a Secretaria 
Municipal da Transparência, Auditoria e 
Controle esteve participando do evento 
denominado “Café Social: Prestação de 
Contas, e agora?”, promovido pelo 
Instituto Comunitário Grande Florianópolis 
(ICOM). O Evento reuniu 16 
Organizações da Sociedade Civil que 
recebem recursos através do Fundo para 
a Infância e Adolescência. 

O objetivo do encontro foi orientar 
as entidades parceiras no que diz respeito 
à prestação de contas dos recursos 
captados. Na oportunidade, um técnico da 
SMTAC apresentou o Decreto Municipal 
nº 17.361/2017, que regulamenta a 
utilização do recurso do FIA, e orientou 
quanto à forma de prestar conta. O evento 
foi realizado na sede do ICOM. 
 
SMTAC participa de Seminário sobre o 
papel da Auditoria Interna 

No dia 7 de maio, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle, se fez representada por um de 
seus técnicos no Seminário Gestão de 
Riscos para a Boa Governança – O Papel 
da Auditoria Interna, promovido através 
de uma parceria entre o Grupo Banco 
Mundial, Conaci, Sindi Auditoria e o 
Governo de Santa Catarina. Entre os 
temas abordados estavam a Auditoria 
Interna como instrumento de agregação 
de valor à administração pública, o 
Controle Interno como órgão promotor de 
resultados e a implementação da gestão 
de riscos no setor público. 
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Obra de reforma e ampliação da creche 
Caetana Marcelina Dias recebe visita  

 
Objetivo é acompanhar a execução do contrato 

A Secretaria Municipal de 
Transparência Auditoria e Controle 
realizou visita, na manhã desta quinta-
feira, dia 23 de maio, nas obras de 
reforma e ampliação da creche Caetana 
Marcelina Dias, na Rodovia Baldicero 
Filomeno no Ribeirão da Ilha.  

Na oportunidade, a equipe da 
SMTAC esteve acompanhada da fiscal do 
contrato de obras da creche Caetana 
Marcelina Dias. O trabalho de fiscalização 
e acompanhamento físico/financeiro dos 
contratos de obras faz parte do Plano 
Anual de Atividades para o Exercício de 
2019. 
 
Transparência, Auditoria e Controle 
acompanha processo licitatório  

Entre as atividades de Controle 
Interno realizadas pela Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle estão elencados também o 
acompanhamento de processos 
licitatórios. No dia 29 de maio, técnicos da 
SMTAC acompanharam a concorrência nº 
0776/SMA/DSLC/2019, que trata da 
contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de vigilância 
humana e patrimonial, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

Todos os meses, pelo menos um 
processo licitatório é selecionado por 
critério de amostragem não probabilística 
para ser acompanhado pelo Controle 
Interno Municipal. 

SMTAC participa da 1ª Reunião 
Ordinária da Rede de Corregedorias 

A Corregedoria Geral do Município 
participou no dia 07 de maio, da Primeira 
Reunião Ordinária da Rede de 
Corregedorias. O evento, organizado pela 
Controladoria Geral da União, foi 
realizado em Brasília e teve participação 
da equipe da Corregedoria Geral do 
Município através de vídeo conferência. 

A Rede de Corregedorias tem por 
objetivo fortalecer e integrar as atividades 
de correição relacionadas à prevenção e 
apuração de irregularidades, por meio da 
instauração e condução de procedimentos 
correcionais, além de contribuir para a 
eficiência da gestão pública, bem como 
fomentar a transparência e o controle da 
legitimidade dos atos públicos. 

 
Evento, realizado em Brasília, teve participação da 
Corregedoria através de vídeo conferência 

 
Parametrização do sistema de gestão 
de parcerias segue sendo realizada 

No dia 17 de maio, a SMTAC se 
reuniu com representantes da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e também 
da Secretaria Municipal de Transportes e 
Mobilidade Urbana com o objetivo de 
parametrizar o sistema de gestão de 
parcerias conforme as necessidades 
específicas dos Órgãos. 
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