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020/2020 SETEMBRO

SMTAC apresenta novo Decreto que 
regulamenta recursos para as OSCs 

 
SMTAC realizou lives para apresentar novo Decreto 
 

Durante o mês de setembro a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) realizou 
quatro reuniões em formato de live para 
apresentar o novo Decreto Municipal nº 
21.966/2020 que regulamenta a Lei 
Federal nº 13.019/2014 no município de 
Florianópolis, para os setores de parcerias 
de diversas Secretarias do município. 

As reuniões tiveram como objetivo 
orientar os servidores municipais quanto 
as atualizações do novo decreto no que diz 
respeito aos regramentos dos termos de 
colaboração, termos de fomento e o 
acordo de cooperação firmados entre a 
administração pública e as Organizações 
da Sociedade Civil para a consecução de 
atividades de interesse público e 
recíproco. 

O Controle Interno optou por 
realizar uma live de apresentação para 
cada Secretaria com a finalidade de 
atender as necessidades específicas de 
cada setor. As Secretarias Municipais da 
Educação, Assistência Social, Fazenda e 

Cultura, Esporte e Juventude já 
participaram das apresentações. 

Na apresentação foi reiterada a 
importância da regulamentação tanto para 
a administração pública quanto para as 
Organizações da Sociedade Civil. As 
principais alterações em relação ao antigo 
Decreto também foram abordadas. 

O Decreto Municipal nº 21.966, 
passa a vigorar a partir da sua publicação 
no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
no dia 11 de setembro de 2020. A nova 
regulamentação pode ser acessada 
através do endereço eletrônico: 
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/
florianopolis/ ou através do site da SMTAC. 
 

 
Decreto já está em vigor no município 

 

SMTAC realiza reuniões para ajustes no Sistema de Gestão de Parcerias 
A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle (SMTAC), seguiu realizando, 
durante o mês de setembro, reuniões para adequações no sistema de Gestão de Parcerias 
da Prefeitura. O objetivo é que a partir de 2021 todas as parcerias do município sejam 
realizadas através do sistema que integra as informações na Prefeitura, facilitando assim 
o controle na aplicação dos recursos públicos, bem como dos resultados obtidos. 
 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/florianopolis/
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/florianopolis/
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SMTAC realiza reunião interna para 
apresentar novo Decreto sobre MROSC 

 
Apresentação online do Decreto nº 21.966 

 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
realizou, no dia 17 de setembro, uma 
reunião de apresentação do novo Decreto 
Municipal nº 21.966, normativa que 
regulamenta a Lei nº 13.019, Marco 
Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC), no município. 

A reunião teve como objetivo 
apresentar as atualizações na legislação 
em virtude da publicação no Diário Oficial 
Eletrônico do Município do novo Decreto. 

O Decreto em questão passa a ser 
o novo “guia” de todas as parcerias 
realizadas no município para o repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições. 
 
Ouvidoria Geral registra quase mil 
manifestações no mês de setembro 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de setembro um total de 
933 manifestações de Ouvidoria 
realizadas. Mesmo durante a pandemia a 
Ouvidoria Geral segue trabalhando com o 
objetivo de atender os pedidos dos 
cidadãos com a maior brevidade possível. 

Durante o período em que estão 
vigentes as  medidas de isolamento social 
no município, em virtude da pandemia, o 
cidadão deve continuar registrando suas 
manifestações, prioritariamente, através 
do site da Prefeitura na página da 
Ouvidoria que está localizada no endereço 
virtual: http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/ 

Corregedoria participa da 2ª Reunião 
Ordinária da Rede de Corregedorias 

A Corregedoria Geral do Município 
participou, no dia 29 de setembro, da 2ª 
Reunião Ordinária da Rede de 
Corregedorias, evento promovido pela 
Controladoria Geral da União (CGU), 
através do Programa de Fortalecimento de 
Corregedorias (PROCOR).  

A reunião teve como objetivo 
orientar as Corregedorias que fazem parte 
da Rede de Corregedorias para a atuação 
diante de temas atuais e fundamentais 
para o exercício das atividades de 
correição como: o recebimento indevido do 
auxílio emergencial, a evolução 
correcional e o Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) através da apresentação 
de um manual sobre o tema. 

Em virtude da pandemia, todo o 
evento foi realizado através de vídeo 
conferência. A Corregedoria Geral do 
Município faz parte do Programa de 
Fortalecimento de Corregedorias desde 
maio de 2019. 
 
Controle Interno analisa 155 processos 
somente no mês de setembro de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, no mês de setembro 
de 2020 um total de 155 processos, sendo 
153 processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições e dois processos 
de aposentadoria. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos, 69  foram originados 
pela Secretaria Municipal de Educação, 39 
foram realizados por meio da Fundação 
Municipal de Esportes, 12 são alusivos aos 
repasses da Secretaria Municipal de 
Saúde, 10 tiveram origem na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, nove são 
repasses da Fundação Franklin Cascaes, 
um foi realizado pela Secretaria Municipal 
de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e 13 
processos são referentes aos recursos 
repassados através da Lei do Orçamento 
Impositivo. 

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Controle Interno realiza três visitas a 
obras do município no mês de setembro 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou três visitas de 
monitoramento a obras do município no 
mês de setembro. 

As três obras visitadas no mês 
foram: a obra de recuperação do Edifício 
Rosa Boabaid, para instalação de novo 
centro de saúde na região central do 
município, as obras de reforma e 
ampliação da Unidade de Pronto 
Atendimento Norte e a reforma do Centro 
de Zoonoses do Município   
Todas as fiscalizações do Controle Interno 
foram acompanhadas pelos Fiscais de 
contrato das respectivas obras e 
respeitaram as medidas de proteção 
estabelecidas pela Saúde do Município. 

 
Visita a obra de reforma de prédio foi realizada dia 11 

Lar Recanto do Carinho recebe visita 
virtual do Controle Interno do Município 

 
SMTAC realiza visita online a Entidade parceira 

 
No dia 02 de setembro a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou uma visita 
virtual ao Lar Recanto do Carinho. O 
acompanhamento da parceria firmada 
entre a entidade e a Secretaria Municipal 
de Saúde foi realizado neste formato em 
virtude do local possuir entre os seus 
usuários, pessoas que estão no grupo de 
risco da Covid-19. 

Durante a visita os técnicos do 
Controle Interno fizeram questionamentos 
ao responsável pela entidade, no que diz 
respeito a aplicação dos recursos 
encaminhados pela Prefeitura para 
execução dos projetos em parceria com a 
Saúde. A visita virtual contou também com 
a participação de representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Um dos objetivos da visita foi dar 
prosseguimento aos trabalhos de 
fiscalização do Controle Interno na correta 
execução dos Planos de Trabalho 
apresentados pelas Entidades parceiras. 
Essa atividade de monitoramento das 
parceiras faz parte do Plano Anual de 
Atividades da SMTAC. 
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