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033/2021 OUTUBRO 

Projeto da SMTAC é premiado no programa Boas Práticas na Administração Pública  

Projeto realizado pela Secretaria venceu na categoria “Gestão de Transparência e Participação Popular” 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), foi premiada no programa 
“Boas Práticas na Administração Pública 
2021” com o projeto “Transparência dos 
recursos públicos municipais repassados 
as Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs)”, projeto este que foi responsável 
pela implantação do Sistema Integrado de 
Gestão Pública nas Secretarias que 
repassam recursos para as entidades 
parceiras. 

O projeto foi o vencedor na 
categoria “Gestão de Transparência e 
Participação Popular”, que contava com 
práticas relacionadas a medidas de 
transparência, acessibilidade, publicidade 
de informação, manutenção de banco de 
dados entre outros. 

Além do projeto vencedor, a 
SMTAC ainda foi finalista nas categorias 
“Gestão de Modernização de Processos e 

Inovação, com o projeto “Emissão de 
Pareceres de Aposentadoria e Pensões 
por meio da integração do sistema de 
Gestão de Pessoas” e “Gestão Financeira 
e Orçamentária”, com o projeto “Meg - 
Modelo de Excelência em Gestão”. Ao 
todo a SMTAC inscreveu sete projetos no 
concurso. 

A cerimônia de premiação foi 
realizada no dia 27 de outubro de 2021, 
na Câmara Municipal como parte das 
comemorações ao Dia do Servidor 
Público e contou com a presença do Vice 
Prefeito do município Topázio Silveira 
Neto.  

O programa Boas Práticas é uma 
iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e tem como objetivo 
estimular os servidores na otimização dos 
recursos públicos, no aprimoramento dos 
serviços prestados e na inovação na 
gestão pública.  
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SMTAC segue acompanhando obras de 
revitalização da Praça Santos Dumont  

 
SMTAC visitou obras da Praça Santos Dumont 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 27 de outubro, 
uma nova visita de monitoramento e 
fiscalização as obras de revitalização da 
Praça Santos Dumont, localizada no 
bairro Trindade. 

A visita foi realizada com o 
acompanhamento do Fiscal de contrato 
da obra, que é representante da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. As 
obras fazem parte do projeto “Praça Viva” 
que tem como objetivo revitalizar todas as 
praças do município. 

O Controle Interno segue 
acompanhando as obras do município, o 
objetivo é atuar de maneira preventiva 
identificando possíveis problemas e 
alertando a Unidade Gestora ainda 
durante a execução do serviço, 
otimizando dessa forma, a aplicação dos 
recursos públicos. 

 
Visita foi realizada no dia 27 de outubro 

Módulo de transparência nos repasses 
do Turismo e FIA são disponibilizados 
          No mês de setembro a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis disponibilizou 
em seu Portal de Transparência a 
ferramenta de transparência do Sistema 
Integrado de Gestão de Parcerias 
referente aos repasses das Secretarias de 
Educação, Saúde e Assistência Social. Já 
no mês de outubro foram incluídas 
também as plataformas referentes aos 
repasses do Turismo e do Fundo da 
Criança e do Adolescente (FIA). 

A nova plataforma está localizada 
no Portal da Transparência do município 
www.pmf.sc.gov.br/transparencia no item 
“Convênios” e, posteriormente nas abas 
“Parcerias do Turismo” e “Parcerias do 
Fundo da Criança e do Adolescente”. 

 

Controle Interno analisa 417 processos 
somente no mês de outubro de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
outubro de 2021 um total de 417 
processos, sendo 107 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 108 processos de 
prestações de contas de diárias ou 
adiantamentos a servidores públicos 
municipais, 197 processos de admissões 
de servidores e cinco processos de 
concessão de aposentadorias ou 
pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 43 são alusivos a 
Secretaria Municipal de Educação, 41 
tiveram origem na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, 18 processos são 
oriundos de recursos repassados pela 
Fundação Municipal de Esportes, quatro 
processos são referentes a repasses da 
Fundação Franklin Cascaes e um repasse 
foi oriundo da Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Juventude, através da 
Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. 

http://www.pmf.sc.gov.br/transparencia


 

 

 3 

Controle Interno realiza nova visita as 
obras do NEIM Vila Cachoeira 

 
SMTAC visita obras do NEIM Vila Cachoeira 
 

No dia 21 de outubro, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou uma nova 
visita de monitoramento as obras de 
reforma e ampliação do Núcleo de 
Educação Infantil municipal Vila 
Cachoeira, localizado no bairro Saco 
Grande, na região central de 
Florianópolis. 

A visita, realizada em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação, 
representada pelo fiscal de contrato 
responsável pela obra, teve como objetivo 
verificar se a execução dos trabalhos 
segue em conformidade com o 
estabelecido no contrato. 
 

Ouvidoria Geral registra 816 novas 
manifestações em outubro de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de outubro um total de 816 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. 

As manifestações podem ser 
registradas através do site da Prefeitura 
que está localizado no endereço virtual: 
https://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

A Ouvidoria recebe demanda 
também através do telefone 3251-6175 e 
do e-mail ouvidoria@pmf.sc.gov.br. 
 

SMTAC segue monitorando as obras 
da Escola Básica Municipal Jurerê 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 21 de outubro, 
uma nova 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. 

A visita de acompanhamento dos 
trabalhos teve a presença do Fiscal do 
Contrato de obras que é engenheiro da 
Secretaria Municipal de Educação. O 
objetivo da visita foi acompanhar a 
conformidade da execução da obra de 
acordo com o pactuado no contrato. 

O trabalho de fiscalização e 
acompanhamento de obras do município 
é uma importante ferramenta do Controle 
Interno na garantia do bom uso dos 
recursos públicos. 

 
SMTAC monitora obras da EBM Jurerê 
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