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026/2021 MARÇO

SMTAC realiza visita de fiscalização as 
obras da Escola Básica Alfredo Rohr 

 
Controle Interno realizou visita de monitoramento 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou no dia 30 de março uma 
visita de fiscalização as obras de reforma e 
ampliação da Escola Básica Municipal 
Alfredo Rohr, localizada na região central 
de Florianópolis no bairro Córrego Grande. 

A visita contou com o a presença do 
Fiscal do Contrato da Secretaria Municipal 
de Educação, que é o responsável pelo 
monitoramento da obra. Na oportunidade o 
Controle Interno esteve atento se os 
trabalhos realizados pela empresa estão 
em conformidade com o que foi 
estabelecido no Contrato. 

 As fiscalizações de obras são 
realizadas por amostragem pela equipe de 
Controle Interno, sendo uma rotina na 
Secretaria, e têm como objetivo auxiliar os 
fiscais de contrato na fiscalização e 
monitoramento das mesmas. 

 

SMTAC reúne secretarias para orientar 
a inclusão de informações no sistema 

Técnicos da  Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), promoveram uma reunião 
virtual, no dia 24 de março, para orientar 
quanto a correta inclusão de informações 
dos repasses de recursos públicos 
realizados através de subvenções, auxílios 
e contribuições no sistema Betha. 

O encontro reuniu, além da equipe 
do Controle Interno, técnicos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
Educação, Turismo, Cultura e da 
Fundação Municipal de Esportes. 

O objetivo foi orientar os técnicos 
responsáveis pelo cadastramento das 
informações, quanto a importância do 
correto envio das informações para o 
sistema, bem como o do preenchimento de 
todos os campos disponíveis, tendo em 
vista que toda a informação cadastrada é 
encaminhada diretamente para o Portal 
Transparência do município. 

 

 
Reunião ocorreu virtualmente no dia 24 de março 

 
Florianópolis recebe avaliação positiva 
na Escala Brasil Transparente da CGU 

Em avaliação divulgada pela 
Controladoria Geral da União (CGU) no dia 
15 de março, Florianópolis recebeu a nota 
8,95 na Escala Brasil Transparente, que 
avalia o grau de transparência dos 
municípios brasileiros. Para efeito de 
comparação, a média dos municípios ficou 
em 6,85. O estudo, avalia tanto os Portais 
de Transparência quanto o atendimento ao 
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) 
dos municípios. 
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SMTAC e IPREF aprimoram rotinas dos 
processos de aposentadoria e pensão 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) segue trabalhando em parceria 
com o Instituto de Previdência de 
Florianópolis (IPREF), com a finalidade de 
aprimorar as rotinas de trabalho que 
envolvem os dois órgãos, no que diz 
respeito à análise dos processos de 
concessão de aposentadorias e pensões 
dos servidores público municipais. 

 Em reunião realizada no dia 25 de 
março, na qual estiveram presentes o 
Secretário Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle, o Superintendente do 
IPREF e técnicos das duas pastas, foram 
apresentadas novas rotinas de trabalho 
que serão realizadas pelo IPREF, 
objetivando uma maior agilidade e o 
integral cumprimento das normativas 
exigidas  pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC), no que diz respeito a 
tramitação dos processos de 
aposentadoria e pensão.  
 
Controle Interno analisa 372 processos 
somente no mês de março de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
março de 2021 um total de 372 processos, 
sendo 209 de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 87 processos de 
prestações de contas de diárias e 76 
processos de concessão de pensões ou 
aposentadorias. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 157  são alusivos aos 
repasses da Secretaria Municipal de 
Educação, 21 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 18 são 
referentes a repasses realizados através 
da Fundação Franklin Cascaes, nove 
tiveram origem na Secretaria Municipal de 
Saúde e quatro são referentes aos 
repasses realizados Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

SMTAC conclui o acompanhamento da 
revitalização da Praça Olívio Amorim 

 
Praça Olívio Amorim fica no Centro de Florianópolis 
 

No dia 15 de março, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou a visita final de 
monitoramento as obras de revitalização 
da Praça Olívio Amorim, localizada na 
Avenida Hercílio Luz, no centro. 

Durante os últimos meses, a 
execução do contrato dessa obra foi 
acompanhada pelos técnicos do Controle 
Interno. A fiscalização do contrato de obras 
é uma das atribuições da SMTAC, que 
seleciona, por amostragem, obras e 
contratos do município que irão receber o 
acompanhamento direto do Controle 
Interno. 

 
Praça Olívio Amorim fica no Centro de Florianópolis  
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Ouvidoria Geral registra 1074 novas 
manifestações em março de 2021 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de março de 2021 um 
total de 1074 manifestações de ouvidoria 
realizadas. Essas manifestações estão 
distribuídas em diversas Secretarias e 
Órgãos da Prefeitura que são os setores 
responsáveis pelas demandas que deram 
origem a manifestação.  

Para registrar uma manifestação o 
cidadão pode acessar a página da 
Ouvidoria no site da Prefeitura que está 
localizada no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

Também é possível fazer uma 
manifestação através do e-mail: 
ouvidoria@pmf.sc.gov.br, ou dos telefones 
3251-6175 e 3251-6176. 
 
Controle Interno realiza visita as obras 
do Neim Fermínio Francisco Vieira 

 
Visita à unidade foi realizada no dia 30 de março 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou, no dia 30 de março, 
uma visita de monitoramento as obras de 
reforma e ampliação do Neim Fermínio 
Francisco Vieira, que está localizado no 
bairro Córrego Grande. 

A visita foi acompanhada pelo 
técnico da Secretaria Municipal de 
Educação responsável por fiscalizar o 
contrato de obras da unidade. Os trabalhos 
de fiscalização as obras durante a 
pandemia têm seguido todos os protocolos 
sanitários estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Controle Interno monitora obra da 
Escola Básica Municipal Jurerê 

 
SMTAC vem acompanhando a obra da EBM Jurerê 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 8 de março, uma 
visita de monitoramento e fiscalização as 
obras de reforma e ampliação do Núcleo 
de Escola Básica Municipal Jurerê, que é 
localizado na Rua Jurerê Tradicional, no 
bairro de mesmo nome. 

A visita de acompanhamento dos 
trabalhos teve a presença do Fiscal do 
Contrato de obras que é engenheiro 
servidor da Secretaria Municipal de 
Educação. Na oportunidade, o Controle 
Interno observou como está o cronograma 
das obras bem como a adoção das 
medidas de segurança estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde em virtude 
da pandemia da Covid-19. 

A visita, como é de costume, tem o 
objetivo de acompanhar a regularidade da 
execução dos contratos de obras do 
município. Sempre com o objetivo de 
contribuir para a eficiência da aplicação 
dos recursos.  
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