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015/2020 MARÇO E ABRIL

SMTAC recebe prêmio Reconhecimento de Boas Práticas na Gestão Pública 
Prática realizada pela Secretaria foi vencedora na categoria Simplificação de Processos  

 
Reconhecimento é uma iniciativa do Observatório Social de Florianópolis  

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), foi uma das vencedoras do 
Prêmio “I Reconhecimento de Boas 
Práticas na Gestão Municipal”. A 
premiação, que é uma iniciativa do 
Observatório Social de Florianópolis, teve 
seus vencedores definidos no dia 31 de 
março. 

A SMTAC foi candidata na 
categoria Simplificação de Processos, 
responsável por avaliar práticas que 
contribuam para maior agilidade e 
simplicidade na rotina do setor.  Na 
ocasião a Secretaria apresentou como 
Prática o Manual de Procedimentos 
Administrativos - Processo de Sanção de 
Empresas. 

Em virtude da pandemia do novo 
coronavírus e por consequência das 
orientações de isolamento e 
distanciamento social o Observatório 
Social informou que a cerimonia de 

premiação não será realizada de forma 
presencial, mas sim de forma remota em 
um momento oportuno. 

O Manual, que foi criado pela 
Secretaria de Transparência, Auditoria e 
Controle, é uma ferramenta fundamental 
para a realização das atividades das 
comissões dos processos de Sanção de 
Empresas que são coordenados pela 
Corregedoria Geral do Município. 

O objetivo é orientar e padronizar 
as ações das comissões designadas nos 
processos de Sanção de Empresas, 
aumentando desta forma a eficiência 
jurídica dos mesmos, tornando viável a 
cobrança de eventuais débitos de 
empresas que causem dano ao erário 
público municipal. 

O manual encontra-se disponível 
para download no site através da página:  
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php?cms=orientacoes+tecnicas&me
nu=0

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=orientacoes+tecnicas&menu=0
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=orientacoes+tecnicas&menu=0
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=orientacoes+tecnicas&menu=0
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Controle Interno segue realizando 
fiscalizações as obras no mês de abril 

 
Neim Fermínio Francisco Vieira – Córrego Grande 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle segue 
realizando uma série de visitas as obras 
do município mesmo no período da 
pandemia. 

Observando todas as normas de 
segurança fornecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, os técnicos da 
SMTAC realizaram, somente no mês de 
abril, visita a seis obras que estão sendo 
realizadas no município: obras no Neim 
Fermínio Francisco Vieira e revitalização 
da Rua Sebastião Laurentino da Silva, 
ambas no Córrego Grande, obras no 
Neim Jurerê e no Neim Vila Cachoeira, no 
Saco Grande, as obras de revitalização 
da Avenida Madre Benvenuta e a reforma 
e ampliação da Biblioteca Barreiros Filho. 

As visitas tem como objetivo o 
acompanhamento do cronograma da obra 
bem como a fiscalização das atividades. 

Obras de revitalização da Avenida Madre Benvenuta  
 

Transparência, Auditoria e Controle 
visita abrigos do município 
          Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
monitorou na tarde do dia 11 de março 
duas entidades parceiras que realizam a 
gestão de abrigos públicos em 
Florianópolis. A primeira a ser visitada foi 
a entidade Caixa de Esmolas aos 
Indigentes de Florianópolis, na sequência, 
a visita foi realizada na Associação 
Braços Abertos, localizada na Passarela 
do Samba Nego Quirido. 

As OSCs recebem recursos da 
Prefeitura para realizarem o acolhimento 
dos moradores de rua. Na oportunidade, 
técnicos da SMTAC, acompanhados de 
técnicos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social realizaram uma visita 
de monitoramento aos locais que abrigam 
os moradores de rua. 

 
Visita realizada a entidade Caixa de Esmolas 
ocorreu no dia 11 de março, portanto ainda antes do 
início da Pandemia no Brasil 

 
Ouvidoria Municipal segue atendendo 
as manifestações em Tele trabalho 

Durante todo o mês de abril a 
Ouvidoria Geral do município seguiu 
exercendo as suas atividades em Tele 
trabalho. Neste período ao todo foram 
recebidas 713 manifestações de 
ouvidorias, sendo que 186 relacionadas a 
COVID-19. 

Durante o período de isolamento 
social o cidadão deve registrar sua 
manifestação de ouvidoria 
prioritariamente através do site da 
Prefeitura Municipal, na página da 
Ouvidoria no endereço virtual: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ 
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Controle Interno analisa 857 processos 
nos meses de março e abril de 2020 
           Mesmo com 45 dias do período 
sendo realizados em regime de Tele 
Trabalho, foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente nos meses 
de março e abril de 2020, um total de 857 
processos, sendo 243 processos de 
admissão de pessoal, 29 processos de 
aposentadoria e pensão, 135 processos 
de diárias e adiantamentos e 450 
processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílio e contribuição. 

Sendo destas subvenções 174 
referentes aos repasses da Fundação 
Municipal de Esportes, 39 da Fundação 
Franklin Cascaes, 111 da Secretaria 
Municipal de Educação, 109 da Secretaria 
Municipal de Assistência social, três da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Planejamento Urbano, uma da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e duas 
referentes aos recursos repassados 
através do orçamento impositivo. 
 
Reuniões para integração do sistema 
de gestão de parcerias seguem sendo 
realizadas virtualmente pela SMTAC 
          Mesmo durante o período de 
Pandemia do novo coronavírus, as 
reuniões, com o objetivo de adequar o 
sistema de gestão de parcerias e avançar 
com a integração ao novo formato de 
trabalho das Organizações da Sociedade 
Civil seguem ocorrendo virtualmente. 

No mês de abril houve avanço no 
número de entidades parceiras que já 
estão trabalhando integralmente através 
do sistema. A Secretaria Municipal de 
Saúde, por exemplo, já possui 100% das 
suas entidades parceiras realizando todo 
o processo de utilização dos recursos 
públicos através do sistema integrado de 
gestão, a Assistência Social apresenta um 
índice de quase 80% das entidades já 
totalmente integradas ao sistema. Já a 
Secretaria de Educação possui 100% 
prestando as suas contas através do 
sistema. 

Transparência, Auditoria e Controle 
visita obra da Creche Vila Cachoeira

 
Creche está localizada no bairro Saco Grande 

No dia 05 de março um técnico da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle, juntamente ao fiscal 
do contrato responsável pelas obras, 
realizaram nova visita às obras de 
reforma e ampliação do Núcleo de 
Educação Infantil Municipal Vila 
Cachoeira, localizado no bairro Saco 
Grande. 

Na ocasião foram vistoriados 
alguns dos materiais adquiridos para a 
execução das reformas bem como foi 
observado o cronograma das obras. Ao 
realizar visitas de monitoramento, o 
objetivo do Controle Interno Municipal é 
colaborar com as atividades de 
fiscalização, antecipando possíveis 
problemas e trabalhando de forma que os 
recursos públicos sejam aplicados de 
maneira mais eficiente. 
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