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031/2021 AGOSTO 

Controle Interno realiza visita de 
monitoramento a projetos da Aflodef  

 
SMTAC visitou sede da Aflodef 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 25 de agosto, 
uma visita de monitoramento aos projetos 
realizados pela Associação 
Florianopolitana de Deficientes Físicos 
(Aflodef) em parceria com a Prefeitura 
Municipal. 

Ao todo, a Aflodef desenvolve hoje 
cinco projetos em parceria com a 
Prefeitura, sendo um através da 
Secretaria Municipal de Saúde, que 
trabalha a inclusão da pessoa com 
deficiência, um da Fundação Municipal de 
Esportes, que se chama “Estimulando, 
Brincando e Desenvolvendo Através do 
Paradesporto”, dois da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, que são 
o Projeto “Porta a Porta” que realiza o 
transporte de pessoas com deficiência e 
outro que contempla o serviço de 
habilitação e reabilitação para pessoas 
com deficiência e, por fim, dois da 
Secretaria Municipal de Educação, que 
trabalham com a habilitação e a 
reabilitação de pessoas com deficiência. 

O acompanhamento destas 
parcerias é uma das atribuições do 
Controle Interno e tem como objetivo 
verificar a aplicação dos recursos públicos 
investidos nos projetos e também orientar 
as entidades parcerias quanto a regular 
apresentação da prestações de contas. 

SMTAC visita projetos da Fundação 
Catarinense de Assistência Social 

 
Técnicos da SMTAC estiveram na Fucas 

 

No dia 31 de agosto a SMTAC 
realizou visita para acompanhar os 
projetos realizados, em parceria com a 
Prefeitura, pela Fundação Catarinense de 
Assistência Social (Fucas). 

Na oportunidade, os técnicos do 
Controle Interno observaram as 
instalações onde são realizados os 
projetos e conversaram com os 
profissionais responsáveis com o objetivo 
de orientar quanto à importância da 
execução do Plano de Trabalho 
estabelecido e da consequente regular 
destinação dos recursos investidos.  

Atualmente a Fucas desenvolve, 
em parceria com a Fundação Municipal 
de Esportes, o projeto “Vila Olímpica 
Floripa Continente 2021” que contempla 
crianças e adolescentes do município em 
vulnerabilidade Social. 

 
Visita ocorreu no dia 31 de agosto 
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SMTAC contribui para elaboração de 
regramento para programa de inovação 

No dia 26 de agosto, um técnico da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) participou 
de reunião na Superintendência de 
Ciência e Tecnologia e Inovação, que faz 
parte da Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, com objetivo de contribuir na 
elaboração da atualização de regramento 
para o Programa de Inovação da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

As reuniões de construção da 
Portaria, que conta com o suporte do 
Controle Interno, vão continuar ocorrendo 
durante o mês de setembro. 
 

Controle Interno analisa 435 processos 
somente no mês de agosto de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de 
agosto de 2021 um total de 665 
processos, sendo 250 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 22 processos de 
prestações de contas de diárias ou 
adiantamentos a servidores públicos 
municipais, 114 processos de admissões 
de servidores e 49 processos de 
concessão de aposentadorias ou 
pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 53 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 100 são 
alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 18 são referentes 
ao Orçamento Impositivo, 75 são 
repasses da Fundação Franklin Cascaes, 
dois foram repasses realizados através da 
Secretaria Municipal de Saúde, um 
repasse foi oriundo da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e 
Juventude e um teve origem na Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Planejamento 
Urbano. 
 

SMTAC acompanha as 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 31 de agosto, 
uma visita de monitoramento e 
fiscalização das obras de revitalização da 
Praça Santos Dumont, localizada no 
bairro Trindade. As obras fazem parte do 
projeto “Praça Viva” que tem como 
objetivo revitalizar todas as praças do 
município. 

No acompanhamento de obras o 
Controle Interno tem como objetivo 
identificar possíveis problemas e alertar a 
Unidade Gestora responsável durante a 
execução do serviço, facilitando assim 
eventuais correções e reduzindo, 
eventualmente, o desperdício de recursos 
públicos. 
 
SMTAC se reúne com FME para alinhar 
as parcerias vigentes em 2021 

A equipe da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
esteve reunida com os técnicos da 
Fundação Municipal de Esportes (FME), 
no dia 4 de agosto para alinhar as 
parcerias vigentes no ano de 2021. 

Na reunião foram abordados temas 
como os termos de parceria 2021, a 
migração dos processos físicos para o 
Sistema Integrado de Gestão das 
Parcerias, as Prestações de Contas e a 
definição dos regramentos do programa 
Bolsa Atleta. 
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Controle Interno visita obras de 
recuperação de ruas do município 

 
Servidão Anselmo Hipólito dos Santos 

 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) esteve visitando no dia 16 de 
agosto as obras de manutenção e 
recuperação de vias públicas do 
Município nas regiões afetadas pelas 
chuvas intensas ocorridas no período. 

  A contratação prevê a 
recuperação de 101 vias do município, em 
diversas regiões da capital. Nesta 
oportunidade, os técnicos do Controle 
Interno estiveram visitando o lote de obras 
que contempla a região da Costeira do 
Pirajubaé. 

 
Ouvidoria Geral registra 878 novas 
manifestações em agosto de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de agosto um total de 878 manifestações 
de ouvidoria realizadas. Além das 
manifestações, foi registrado também pela 
Ouvidoria o recebimento de 65 pedidos de 
acesso à informação através da Lei de 
Acesso a Informação (LAI). 

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

SMTAC realiza controle mensal de 
custos com telefone, luz e impressoras 
          A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realiza e apresenta 
mensalmente o controle dos seus gastos 
com telefone, energia elétrica e 
impressoras. A publicação destas 
despesas correntes internas também é 
uma fermenta de controle utilizada com o 
objetivo de melhor aproveitar os recursos 
públicos investidos nas atividades da 
Secretaria. 

É possível conferir todo o histórico 
do controle de custos da Secretaria desde 
2016 no site da SMTAC através do link 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=controle+de+custos+sm
tac&menu=0 
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