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024/2021 JANEIRO

Controle Interno realiza formações com 
proponentes do Funcine e da Cultura 

 
Formações foram realizadas nos dias 25 e 26 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, nos dias 25 e 26 de 
janeiro, duas reuniões de formação com 
proponentes do Fundo Municipal de 
Cinema (Funcine) e da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Juventude. 

O objetivo das reuniões foi orientar 
os proponentes quanto a correta aplicação 
dos recursos recebidos através do Projeto 
Armando Carreirão 2021, referente ao 
Funcine, e também ao chamamento 
público dos projetos Culturais, referente a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude; bem como da posterior 
apresentação das prestações de contas. 

A reunião sobre o repasse de 
recursos do Funcine foi realizada no dia 
25, às 19h e contou com a participação de 
22 proponentes, já a formação sobre o 
repasse através do Fundo Municipal de 
Cultura, foi realizada no dia 26, também às 
19h e contou com a presença de 58 
proponentes. Ambas os encontros foram 
realizados através de plataforma virtual. 

Na oportunidade o Controle Interno 
apresentou, a regulamentação vigente, em 
especial o Decreto Municipal n. 21.966 de 
2020, responsável por regulamentar a Lei 
Federal n. 13.019 no município. 

Este tipo de atuação do Controle 
Interno é muito importante, pois prepara os 
proponentes para a correta aplicação dos 
recursos públicos recebidos anteriormente 
a utilização dos valores. Minimizando 
assim problemas na Prestação de Contas. 

SMTAC segue acompanhando as obras 
de revitalização da Praça Olívio Amorim 

A equipe do Controle Interno 
realizou nova visita de monitoramento e 
fiscalização nas obras de revitalização da 
Praça Olívio Amorim, na Avenida Hercílio 
Luz, no dia 7 de janeiro. 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), segue acompanhando a 
execução desta obra em conjunto com o 
Fiscal do Contrato da obra, técnico da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

O acompanhamento das obras 
através das visitas da SMTAC são mais 
uma ferramenta de apoio no Controle 
Interno do município e fazem parte do 
Plano Anual de Atividades de Trabalho da 
SMTAC no ano de 2021. 

 

 
Nova visita as obras na Praça Olívio Amorim 

 
SMTAC publica Plano anual de 
Atividades de trabalho para 2021 
           A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) publicou, no Diário Oficial 
Eletrônico do Município do dia 13 de 
janeiro de 2021, o Plano Anual de 
Atividades do Sistema Municipal de 
Controle Interno para o Exercício de 2021. 

O plano apresenta detalhadamente 
toda a programação de trabalho da 
SMTAC que deverá ser realizada no ano 
de 2021, informando por tópicos e 
subdividindo as tarefas dentro de todos os 
setores da Secretaria. 
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SMTAC visita obras para instalação de 
Centro de Saúde no Ed. Rosa Boabaid 

 
Obras receberam visita do Controle Interno 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 08 de janeiro, 
uma visita de monitoramento as obras de 
recuperação estrutural do Edifício Rosa 
Boabaid.  localizado na Rua Santos 
Dumont, no centro de Florianópolis. 

As obras da Secretaria Municipal de 
Saúde no prédio irão recuperar toda a 
estrutura da construção para que seja 
instalado um novo centro de saúde no 
local. 

As visitas realizadas pelo Controle 
Interno têm como principal objetivo atuar 
de forma preventiva, antecipando 
eventuais problemas nas obras, e 
informando aos setores responsáveis. A 
intenção é que com este trabalho 
preventivo o município evite o desperdício 
de recursos públicos. 

Na ocasião a SMTAC teve o 
acompanhamento do fiscal de contrato da 
obra, que é engenheiro da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. O Controle 
Interno realizará novas visitas de 
monitoramento até o fim da obra. 

SMTAC reduziu custos com telefone, 
energia e impressoras em 2020 
          A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) reduziu consideravelmente seus 
gastos com telefone, energia e impressora 
no ano de 2020. Comparado a 2019, a 
redução nos gastos com impressoras e 
telefones caiu aproximadamente 50%. Já 
em energia elétrica a queda de consumo 
foi de 27%. 

A grande redução tem como um dos 
motivos o regime parcial de teletrabalho 
estabelecido em virtude da pandemia. No 
entanto, a SMTAC tem como política a 
publicação mensal destas despesas em 
seu site, por considerar que o controle de 
custos e a transparência também são uma 
ferramenta importante para redução dos 
gastos de recursos públicos nos espaços 
da Secretaria. 

É possível conferir o controle de 
custos da Secretaria através do link 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=controle+de+custos+sm
tac&menu=0 
 
Ouvidoria Geral registra 981 novas 
manifestações no primeiro mês de 2021 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de janeiro de 2021 um 
total de 981 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. A Ouvidoria Geral 
acompanha os prazos de atendimento de 
todas as manifestações encaminhadas e 
presta auxílio quando necessário. 

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 encaminhar 
manifestação para a Ouvidoria Geral do 
Município através do telefone 3251-6175. 
Durante todo o ano de 2020 a Ouvidoria 
registrou o recebimento de um total de 
11.722 manifestações. 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=controle+de+custos+smtac&menu=0
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=controle+de+custos+smtac&menu=0
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=controle+de+custos+smtac&menu=0
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Ouvidoria adota sistema eletrônico para 
Serviço de Informação ao Cidadão 
           A Ouvidoria Geral do município 
adotou no início de 2021, um novo sistema 
eletrônico para o recebimento das 
solicitações de acesso à informação, o e-
SIC. 

O sistema é uma nova ferramenta 
disponibilizada na plataforma FalaBr, da 
Controladoria Geral da União (CGU), que 
integra o recebimento de manifestações de 
ouvidoria e também dos pedidos de acesso 
à informação. 

A nova ferramenta facilitará a 
integração com os setores responsáveis 
pelas respostas dos pedidos de acesso à 
informação, bem como facilitará o 
armazenamento do histórico das 
solicitações, contribuindo assim para a 
geração de informações e estatísticas 
sobre o tema. 

O novo e-SIC já está disponível na 
página da Ouvidoria no site da prefeitura 
ou diretamente pelo endereço eletrônico: 
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/S
C/florianopolis/manifestacao/registrarmani
festacao/ 
 
54 processos de prestações de contas 
são analisados em janeiro de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, no mês de janeiro de 
2021 um total de 54 processos de 
repasses de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições. 

Destes processos referentes aos 
repasses de recursos, 26  foram originados 
pela Secretaria Municipal de Educação, 19 
foram realizados por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, quatro 
são  repasses da Secretaria Municipal de 
Saúde, três foram realizados pela 
Fundação Municipal de Esportes e dois 
repasses tiveram origem na Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, através da 
Superintendência de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

Aperfeiçoamento do Sistema Integrado 
de Parcerias segue sendo realizado 

 
Secretarias devem realizar a transição definitiva para 
a plataforma eletrônica ainda neste ano de 2021 
 

Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), juntamente com os técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Fundação Municipal de Esportes, 
seguiram com o trabalho de 
aperfeiçoamento do Sistema Integrado de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura durante 
todo o mês de janeiro. 

As reuniões com as equipes de 
trabalho das secretarias municipais, que 
discutem as adaptações da ferramenta 
eletrônica, são normalmente realizadas 
com representantes da secretaria de 
origem da parceria, da SMTAC e com o 
acompanhamento do suporte da empresa 
fornecedora do sistema. Durante os 
encontros, os técnicos da empresa 
recebem as solicitações de adequação e 
dão continuidade ao trabalho de 
implantação na prefeitura, com o objetivo 
de adequação a realidade e as 
necessidades de cada setor. 

Para o ano de 2021 a previsão é que 
todas as Secretarias realizem a transição 
definitiva de toda a tramitação que envolve 
as parcerias com as Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) do papel para a 
plataforma eletrônica. 
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