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008/2019 AGOSTO 

Transparência, Auditoria e Controle 
monitora obras do Largo da Alfândega 
            A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
realizou visita, no dia 14 de agosto, as 
obras de requalificação urbana do entorno 
do Mercado Público e da Antiga 
Alfândega de Florianópolis. O contrato 
prevê um investimento de R$ 
7.791.176,37 do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no 
âmbito do PAC Cidades Históricas. 

Na ocasião da visita os técnicos da 
SMTAC estiveram acompanhados do 
engenheiro responsável pela fiscalização 
do contrato 646/SMI/2018 e observaram a 
execução das obras. 

A requalificação do Largo da 
Alfândega atinge aproximadamente 12 mil 
metros quadrados de área e prevê a 
instalação de decks de madeira, de 
espelhos d’água com esguichos, de 
bancos de concreto com assentos de 
madeira e iluminação no nível do piso.

 
Largo da Alfândega fechado para as obras 
 

SMTAC participa de Congresso no PR 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
enviou participante para o 3º Congresso 
“Pacto pelo Brasil” realizado nos dias 26 e 
27 de agosto em Curitiba no estado do 
Paraná. O evento reuniu lideranças 
nacionais, especialistas no combate à 
corrupção e autoridades para falar sobre 
a participação da sociedade na prevenção 
e enfrentamento à corrupção. 

Controle Interno realiza formação para 
fiscais de contrato da Mobilidade 

 
Reunião com os Fiscais da Mobilidade Urbana 
 

A SMTAC realizou, no dia 1º de 
agosto, mais um encontro de formação 
para fiscais de contrato. O evento foi 
destinado para os servidores da 
Secretaria Municipal de Transporte e 
Mobilidade Urbana, que atuam como 
Fiscais de Contrato, no entanto, reuniu 
também servidores de outros órgãos da 
Prefeitura. 

A apresentação do tema esteve a 
cargo da Auditora Federal de Finanças e 
Controle da Controladoria Geral da União 
(CGU), Rosemary Zucareli Inocêncio. O 
evento foi realizado no auditório da 
própria CGU no Centro de Florianópolis. 
O objetivo foi instrumentalizar os 
servidores públicos municipais que atuam 
como fiscais de contrato, informando a 
respeito de suas atividades e obrigações 
inerentes a esta função. 

 
SMTAC segue com trabalho de formação aos fiscais 
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Transparência e Controle visita obra de 
reforma e ampliação da UPA Sul

 
Técnicos visitam obras na UPA 
 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
visitaram, no dia 06 de agosto, as obras 
de reforma e ampliação da Unidade de 
Pronto Atendimento Sul (UPA Sul). A 
visita foi acompanhada pelo engenheiro 
designado pela Secretaria Municipal de 
Saúde como fiscal da Obra, e também 
pelo Fiscal do Contrato firmado com a 
empresa prestadora do serviço. 

O trabalho de fiscalização e 
acompanhamento físico/financeiro dos 
contratos de obras faz parte do Plano 
Anual de Atividades para o Exercício de 
2019, e tem como objetivo acompanhar 
em tempo real a execução dos contratos 
de obra, viabilizando identificar possíveis 
problemas ainda durante sua execução, 
tornando mais fácil a sua correção. 

 
Editais de Licitação estão disponíveis 
para acesso no Portal Transparência 

A partir do mês de agosto os 
Editais de Licitação do Município, abertos 
e encerrados, passam a estar disponíveis, 
e sem restrição de acesso, no Portal 
Transparência de Florianópolis. A SMTAC 
trabalhou junto a Diretoria de Licitações e 
ao CIASC, empresa responsável pela 
plataforma de divulgação dos Editais de 
Licitação no Portal Transparência, para 
disponibilizar ferramentas para a 
publicação dos documentos e habilitar o 
acesso a todos os cidadãos e assim 
atender a Lei de Acesso a Informação. 
 

SMTAC visita obra de implantação da 
Praça Pública Nova Trento 
           A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
realizou visita, na manhã da última quarta-
feira, dia 21 de agosto, nas obras de 
Implantação da Praça Pública Nova 
Trento, localizada na Rua Pedro Gil, no 
bairro Agronômico. A visita teve o 
acompanhamento do engenheiro 
responsável pela fiscalização do contrato 
de obras da Secretaria Municipal da 
Infraestrutura. 

A obra da Praça Nova Trento, 
prevê a implantação de academia da 
terceira idade, playground, bancos, mesas 
de xadrez, bicicletário e também horta 
comunitária. 

A Transparência e Controle realiza, 
por amostragem, o trabalho de 
acompanhamento dos contratos de obras 
do município.  

 
Obras na Praça Nova Trento 
 

Controle Interno também vistoria a 
obra de construção da Creche Ingleses 
            A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou visita no dia 22 de 
agosto, as obras de construção da Creche 
Ingleses, no Norte da Ilha de Santa 
Catarina. 

O objetivo da visita foi acompanhar 
a execução do contrato 
1052/EDUC/BID/2016, que tem como 
objeto a Construção da Creche Ingleses. 
Na oportunidade os técnicos da SMTAC e 
da Educação observaram como está o 
andamento da obra. 



 

 

 3 

Controle Interno vistoria obra da 
Infraestrutura em Jurerê Tradicional 

As obras de pavimentação e 
qualificação da Rua Jurerê Tradicional 
também foram objeto de fiscalização do 
Controle Interno Municipal no, dia 23 de 
agosto. 

Na oportunidade a equipe técnica 
da Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou visita junto 
ao Fiscal do Contrato de Obras da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura com 
o objetivo de acompanhar a execução do 
contrato de pavimentação, qualificação e 
inclusão das ciclorrotas. Esta obra 
também faz parte Operação Asfaltaço 
realizada pela Prefeitura. 

 
Obras na Rua Jurerê Tradicional 

 
Analisados 726 processos em agosto 

Foram analisados pelos técnicos 
do Controle Interno, somente no mês de 
agosto de 2019, um total de 726 
processos, sendo 440 processos de 
admissão de pessoal, 148 processos de 
prestações de contas de diárias, dois de 
adiantamentos, um processo de 
aposentadoria e 135 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílio e 
contribuição. 

Sendo destas subvenções 79 da 
Secretaria de Educação, 38 da Fundação 
Municipal de Esportes, sete da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, sete da 
Fundação Franklin Cascaes, duas da 
Secretaria de Assistência Social, e dois 
processos do Orçamento Impositivo. 

Corregedoria Municipal participa da 2ª 
Reunião Ordinária do PROCOR 

A Corregedoria Geral do Município 
participou, no dia 1º de agosto, da 
segunda Reunião Ordinária da Rede de 
Corregedorias. O evento faz parte do 
Programa de Fortalecimento de 
Corregedorias (PROCOR), e foi 
organizado pela Controladoria Geral da 
União, sendo realizado em Brasília e com 
a participação da equipe da Corregedoria 
Geral do Município através de vídeo 
conferência. 

O evento teve como objetivo o 
debate sobre os atuais procedimentos 
correicionais das Corregedorias pelo 
Brasil, entre os temas abordados 
estiveram o Processo Administrativo de 
Responsabilização de Entes Privados, a 
Matriz de Responsabilidade, a 
apresentação do SICOR – Sistema 
eletrônico de acompanhamento de 
processos da CGU, entre outros. 

A Rede de Corregedorias, a qual o 
município é integrante desde 30 de abril 
de 2019, tem como meta fortalecer a 
prevenção e apuração de irregularidades, 
por meio da instauração e condução de 
procedimentos correcionais, e 
consequentemente contribuir para a 
eficiência da gestão pública, promovendo 
a transparência e o controle da 
legitimidade dos atos públicos. 

 
SMTAC publica relação de todos os 
processos analisados em seu site 
           A SMTAC divulga mensalmente 
em seu site, toda a relação de processos 
analisados pelos técnicos da Secretaria, 
entre eles estão os processos de 
prestações de contas de subvenções 
sociais repassadas as Entidades, diárias 
e adiantamentos de servidores e os 
processos de admissão, aposentadorias e 
pensões. 

As publicações encontram-se 
publicadas no Portal da Prefeitura na 
página da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle no 
endereço:http://www.pmf.sc.gov.br/entida
des/smtac/index.php 
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Transparência e Controle visita projeto 
fruto de parceria entre PMF e a Aflodef 

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
visitaram o projeto Estimulando, 
Brincando e Desenvolvendo Através do 
Paradesporto, fruto de uma parceria entre 
a Secretaria Municipal de Educação e a 
Associação Florianopolitana de 
Deficientes Físicos (AFLODEF), com o 
objetivo de acompanhar e monitorar as 
atividades realizadas no projeto. 

A parceria contempla atividades 
paradesportivas nas modalidades 
Atletismo, Basquete Sobre Rodas, Bocha 
Paralímpica e Natação. Na oportunidade, 
foram verificadas as atividades 
relacionadas ao Atletismo, que são 
realizadas no campus da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Esta parceria prevê o repasse de, 
até o momento, R$ 68.581,50 no ano de 
2019. O trabalho de acompanhamento e 
monitoramento dos projetos realizados 
pelas entidades parceiras da Prefeitura 
também é uma atividade realizada pelo 
Controle Interno. 

 
Projeto objetiva a inclusão através do Paradesporto 
 

Ouvidoria recebe orientação da CGU 
No dia 23 de agosto a equipe da 

Ouvidoria esteve participando de uma 
reunião de orientação com a equipe da 
CGU, que é a responsável pelo sistema 
de ouvidorias FalaBr, antigo E-ouv. Na 
oportunidade foi apresentada a integração 
entre o sistema e o aplicativo Participact, 
que em breve também servirá como 
ferramenta para solicitações de Ouvidoria. 

Transparência segue orientando sobre 
novo Sistema de Gestão de Parcerias

 
Encontro reuniu entidades, setores responsáveis 
por parcerias e representantes do novo Sistema 
 

No dia 21 de agosto, 
representantes da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
estiveram participando de mais um 
encontro de formação sobre o novo 
Sistema de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Na 
oportunidade, estiveram presentes 
representantes das entidades parceiras 
do município, servidores dos setores 
responsáveis pelas parcerias e 
representantes do novo sistema. 

Os técnicos do novo sistema 
apresentaram as entidades e aos 
servidores como deve ser realizado o 
cadastramento das atividades e dos 
participantes dos projetos, além de 
prestarem orientação quanto ao processo 
de análise da prestação de contas de 
forma eletrônica. O evento, que foi 
realizado no Centro de Educação 
Continuada, na Rua Ferreira Lima, no 
centro de Florianópolis teve como objetivo 
orientar as entidades e servidores quanto 
ao cadastramento de dados na nova 
plataforma. 
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