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007/2019 JULHO 

SMTAC promove reunião com entidade 
vencedora do edital para gerir creches 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou, no dia 30 de julho, reunião que 
contou com a participação da 
Organização da Sociedade Civil São 
Bento, entidade selecionada por meio de 
chamamento público, para gerir cinco 
novas creches do município e também de 
técnicos da Secretaria de Educação. 

O encontro teve como objetivo 
orientar a entidade sobre as legislações 
vigentes que tratam do repasse de 
recursos públicos as OSCs. Na 
oportunidade foram apresentadas a Lei 
Federal nº 13.019/2014, o Decreto 
Municipal nº 17.361/2017 e a Instrução 
Normativa nº 14/2012 do TCE/SC. 

A entidade São Bento irá gerir o 
NEIM Antonieta de Barros, em Coqueiros, 
o NEIM Santa Vitória, na Agronômica, o 
NEIM Sol Nascente, no Saco Grande, o 
NEIM Rio Tavares e o NEIM Tapera. 

 
Reunião com entidade São Bento 

 
SMTAC inova no sistema de pareceres 
de aposentadorias e admissões 

A partir de julho de 2019 a SMTAC 
iniciou a elaboração de pareceres de 
aposentadoria e admissão através de 
sistema eletrônico. A ferramenta utilizada 
é oriunda do sistema de RH da Prefeitura, 
portanto não gera novos custos. A 
expectativa é de dar maior celeridade na 
emissão de pareceres de aposentadoria e 
admissão por parte do Controle Interno. 

Transparência promove treinamento 
sobre Sistema de Gestão de Parcerias 

 
Formação sobre Sistema de Gestão de Parcerias 
 

Na tarde do dia 11 de julho, 
representantes da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
participaram de mais uma etapa de 
formação para a utilização do novo 
Sistema Eletrônico de Gestão de 
Parcerias do município. O encontro 
marcou o início de uma nova fase da 
inclusão, que contará com quatro 
encontros. O primeiro teve como tema a 
elaboração do Edital de Chamamento 
Público através do sistema. 

A apresentação, que foi realizada 
no Centro de Educação Continuada da 
Prefeitura, reuniu também representantes 
das Secretarias de Saúde, Educação, 
Assistência Social, Casa Civil e Cultura, 
Esporte e Juventude, bem como técnicos 
da Fundação Municipal de Esportes e 
Fundação Franklin Cascaes. O objetivo 
desta etapa é capacitar servidores das 
Secretarias e Órgãos que trabalham com 
repasse de recursos públicos. 
 
Ouvidoria realiza mutirão e responde 
mais de 700 manifestações da SMDU 

Após reunião com a Ouvidoria 
Geral, a equipe da Ouvidoria da SMDU 
realizou um mutirão e respondeu mais de 
700 manifestações recebidas somente no 
mês de julho. Com as respostas o número 
de chamados em aberto, que era superior 
a mil, caiu para menos de 300. 
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Obras seguem recebendo visitas 
periódicas de técnicos da SMTAC  

 
Obras do Núcleo de Educação Infantil Jurerê 
 

As obras de reforma e ampliação 
do Núcleo de Educação Infantil Municipal 
Jurerê e do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Caetana Marcelina Dias 
seguem sendo periodicamente 
acompanhadas por técnicos da Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle. 

As obras, que estão sendo 
realizadas pela Secretaria Municipal de 
Educação, tem previsão de entrega para 
o início do ano letivo de 2020. Estas 
visitas a obras, por parte da SMTAC, têm 
como objetivo examinar o processo de 
execução da obra, comparando o 
executado e o definido em contrato, por 
meio do cronograma físico/financeiro, 
através da avaliação documental e das 
visitas in loco. 

Somente no mês de julho foram 
realizadas duas visitas em cada local das 
obras. 

 
Obras do NEIM Caetana Marcelina Dias 

Secretaria elabora, aprova e publica 
Manual de Auditoria Interna Municipal 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
elaborou, aprovou e publicou no dia 8 de 
julho, o Manual de Auditoria Interna do 
Município de Florianópolis. O manual tem 
como objetivo apresentar conceitos e 
diretrizes, além de sistematizar práticas a 
serem observadas pelos servidores que 
atuarem nas auditorias da Secretaria e, 
com isso, instrumentalizar a sua execução 
de modo a atingir a missão institucional 
do Controle Interno. 

Para a elaboração deste material 
serviram como referências teóricas os 
manuais de órgãos como a Controladoria 
Geral da União (CGU), Tribunal de 
Contas da União (TCU), Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina 
(TCE/SC), Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE/RJ), Tribunal de 
Contas do Distrito Federal (TC/DF), 
Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 
entre outros. 

 

 
Manual de Auditoria Interna do Município 
 

O documento de 57 páginas está 
disponível na internet no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis (PMF), na 
página da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
disponível no endereço eletrônico 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php. 
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SMTAC realiza formação as Entidades 
que recebem recursos da FME

 
Reunião com Entidades parceiras da FME 

 

No dia 24 de julho, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou uma formação para as 
Entidades que recebem recursos da 
Fundação Municipal de Esportes (FME) o 
encontro ocorreu na sala de reuniões da 
FME, localizada na Passarela do Samba 
Nego Quirido. 

O objetivo da reunião foi orientar as 
entidades parceiras no que diz respeito à 
utilização do novo Sistema Eletrônico de 
Gestão de Parcerias do município, como 
realizar o cadastramento dos prestadores 
de serviço, professores, atletas, alunos 
entre outros. Na oportunidade estiveram 
presentes representantes de 20 entidades 
parceiras. 

 
Analisados 415 processos em julho 

Foram analisados, somente no mês 
de julho de 2019, um total de 415 
processos, sendo 137 processos de 
admissão de pessoal, 69 processos de 
prestações de contas de diárias, 29 
processos de aposentadorias e 180 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 135 da 
Secretaria Municipal de Educação, 27 da 
Fundação Franklin Cascaes, seis da 
Saúde, quatro da Assistência Social, uma 
da Fundação Municipal de Esportes, uma 
da Ciência e Tecnologia e seis processos 
do Orçamento Impositivo. 

Técnicos da SMTAC recebem formação 
sobre regras de aposentadoria 

Os técnicos de Secretaria 
Municipal da Transparência, Auditoria e 
Controle participaram na tarde do dia 18 
de julho, de uma reunião de orientação a 
respeito das regras de aposentadoria dos 
servidores públicos municipais. 

O encontro teve como objetivo 
ampliar o conhecimento dos servidores a 
respeito do tema. Na ocasião, um técnico 
do Instituto de Previdência de 
Florianópolis – IPREF – esteve na 
SMTAC para orientar a equipe do 
Controle Interno que é a responsável pela 
elaboração de pareceres de regularidade 
das aposentadorias do município. 
 

SMTAC participa de reunião promovida 
pela Coordenadoria da Mulher 

 
Reunião de apresentação da campanha Agosto Lilás 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
esteve presente na reunião de 
apresentação da campanha Agosto Lilás 
que trata do combate a violência contra a 
mulher e da conscientização sobre a Lei 
Maria da Penha. 

O evento, realizado no dia 23 de 
julho, foi promovido pela Coordenadoria 
da Mulher no Gabinete do Prefeito e 
contou com a participação de mulheres da 
sociedade civil e também da Prefeitura. 
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