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021/2020 OUTUBRO

SMTAC faz live de apresentação de 
novo Decreto para técnicos da PMF 

 
Encontro contou com a participação de Servidores 

 
No dia 15 de outubro, a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) realizou mais uma live  
de apresentação do novo Decreto 
Municipal nº 21.966/2020, que 
regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014 
no município de Florianópolis, na 
oportunidade participaram do evento 
técnicos das Secretarias de Saúde, 
Turismo e Mobilidade Urbana. 

A reunião, mais uma vez, teve como 
objetivo orientar a equipe técnica das 
Secretarias a trabalhar com as novas 
regras apresentadas no Decreto 
responsável por regulamentar no 
município os repasses de recursos 
públicos para a execução das parcerias 
realizadas através dos termos de 
colaboração e fomento e o acordo de 
cooperação firmados entre a 
administração pública e as Organizações 
da Sociedade Civil. 

A nova regulamentação pode ser 
acessada através do endereço eletrônico: 
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/
florianopolis/ ou através do site da SMTAC. 

 

Reuniões de rotina buscam melhorias 
no Sistema de Gestão de Parcerias 

Técnicos do Controle Interno 
realizaram reuniões semanais, no mês de 
outubro, com os servidores das 
Secretarias de Saúde, Educação e 
Assistência Social, para alinhar sugestões 
de melhorias no sistema de Gestão de 
Parcerias, que já vem sendo utilizado 
nestas Secretarias. 

Os encontros tem como objetivo a 
apresentação de dificuldades encontradas 
e possíveis soluções com a nova 
ferramenta. Todo o conteúdo apresentado 
nas reuniões é informado para a empresa 
responsável pelo sistema para que a 
mesma realize o alinhamento, quando 
possível, das sugestões dos técnicos da 
Prefeitura junto ao Sistema Integrado de 
Gestão de Parcerias. 

Este trabalho é importante tendo em 
vista que em 2021 todas as Secretarias já 
devem estar trabalhando com o Sistema. 

 
SMTAC inicia trabalho de atualização 
do Decreto que regulamenta a LAI 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) iniciou, no mês de outubro, os 
encontros da equipe de trabalho que 
estará propondo atualizações no Decreto 
Municipal nº 9988/2012, que é o 
instrumento responsável por regulamentar 
no município a Lei nº 12.527/2011, (Lei de 
acesso à informação), no âmbito do poder 
executivo municipal. 

 A equipe, que está realizando 
encontros semanalmente, tem o objetivo 
de apresentar a minuta do novo decreto 
com as atualizações ainda dentro do 
exercício de 2020. 

SMTAC participa de comissão para elaboração dos editais da Lei Aldir Blanc 
Um técnico do Controle Interno participou, durante o mês de outubro, da comissão que 
elaborou os editais de chamamento público para o repasse de recursos através da Lei Aldir 
Blanc. Os encontros semanais contaram com a coordenação da Fundação Franklin 
Cascaes e tiveram como objetivo discutir o repasse emergencial para o setor de cultura 
através de duas modalidades: manutenção de espaços culturais e premiações. 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/florianopolis/
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/florianopolis/
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Controle Interno analisa 150 processos 
somente no mês de outubro de 2020 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
outubro de 2020 um total de 150 
processos, sendo 128 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílio e contribuição, 
20 processos de aposentadorias e 
pensões e dois processos de 
adiantamentos. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos, 59  foram originados 
pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 28 foram realizados por meio da 
Fundação Municipal de Esportes, 11 são 
alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Saúde, 11 tiveram origem na 
Secretaria Municipal de Educação, nove 
são repasses da Fundação Franklin 
Cascaes, nove tem origem na Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Planejamento 
Urbano e um foi realizado pela Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 
 
Controle Interno realiza treinamento 
com Saúde sobre Marco Regulatório 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou, no dia 29 de outubro, 
um treinamento com técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde para 
orientar a respeito do novo Decreto 
Municipal nº 21.966, instrumento que 
regulamenta a Lei nº 13.019, Marco 
Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC), no município. 

O encontro teve como objetivo 
mostrar as atualizações que ocorreram na 
legislação em virtude da publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do Município do 
novo Decreto. 

O Decreto nº 21.966/2020 passa a 
ser o instrumento principal para 
regulamentação de todas as parcerias 
realizadas no município, no que diz 
respeito a repasses de recursos através de 
subvenções, auxílios e contribuições. 
 

SMTAC elabora e publica Manual de 
Fiscalização de Contratos do município 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), publicou no Diário Oficial do 
Município, no dia 13 de outubro, o Manual 
de Fiscalização de Contratos, instrumento 
que servirá como base para todos os 
Fiscais de Contrato do município. 

O manual, que foi elaborado por 
técnicos do Controle Interno, tem como 
objetivo orientar as Secretarias e demais 
Unidades municipais, os fiscais e gestores 
de contratos designados, no que diz 
respeito aos procedimentos adotados no 
processo de fiscalização e gestão dos 
contratos firmados pelo Município. Visando 
assim o aprimoramento dos controles 
voltados a garantir que sua execução seja 
realizada de acordo com o especificado na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

O Manual de fiscal de Contratos 
pode ser encontrado para download na 
página da SMTAC no site da Prefeitura de 
Florianópolis no link: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/
index.php?cms=orientacoes+tecnicas&me
nu=0 

 
Manual já está disponível na página da SMTAC 

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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SMTAC participa de trabalho para 
proposta de layout ao Transparência  

 
Layout do Portal Transparência ficará mais intuitivo 
 

Durante o mês de outubro a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC), participou, 
juntamente com a equipe da Diretoria de 
Governo Eletrônico da Secretaria 
Municipal da Fazenda, de um grupo de 
trabalho que irá apresentar proposta de 
novo layout para o Portal Transparência do 
Município. 

O objetivo com o novo layout é 
tornar o Portal Transparência de 
Florianópolis mais intuitivo, facilitando a 
busca por informações por parte do 
cidadão, no que diz respeito a gestão dos 
recursos do município. A expectativa é que 
o novo Layout seja apresentado ainda no 
exercício de 2020. 
 
Ouvidoria Geral registra mais de mil 
manifestações no mês de outubro 

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou no mês de outubro um total de 
1027 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/.
Também é possível realizar a abertura de 
manifestação de ouvidoria através do 
telefone 3251-6175. 

Prazos dos PSEs são retomados após 
suspensão em virtude da pandemia 

Os prazos para realização dos 
Processos de Sanção de Empresas (PSE) 
no município de Florianópolis foram 
retomados no dia 2 de outubro, após a 
publicação da Portaria 055/SMTAC/2020 
que revogou a portaria 019/SMTAC/2020 
que havia suspendido todos os prazos 
administrativos referentes aos Processos 
de Sanção de Empresas. 

Os processos estavam com os 
prazos suspensos desde 17 de março em 
virtude da pandemia da Covid-19. A partir 
de outubro os trabalhos foram retomados 
respeitando integralmente os atos 
processuais praticados anteriormente a 
suspensão. 
 
Controle Interno orienta COMCAP na 
realização de parcerias com OSCs  

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) se reuniu, no dia 27 de outubro, 
com técnicos da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (Comcap), para 
tratar a respeito da regulamentação da 
aplicação de recursos captados do Fundo 
Nacional do Meio ambiente (FNMA). 

Na oportunidade os servidores da 
Comcap apresentaram o projeto de 
Ampliação e Valorização de Resíduos 
Orgânicos, que prevê o repasse de 
recursos públicos para Organizações da 
Sociedade Civil do município. 

No encontro o Controle Interno 
orientou como a Autarquia deve proceder 
com o repasse, a fiscalização e a 
prestação de contas da utilização desses 
recursos por parte das entidades 
envolvidas com o projeto, objetivando 
assim o maior controle da aplicação dos 
recursos, bem como da maior 
transparência em todo o processo. 
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