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038/2022 MAIO E JUNHO

SMTAC participa de evento promovido 
pela Controladoria Geral da União  

 
Etapa do “Diálogos Correcionais” em SC 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) participou da abertura da edição 
de Santa Catarina do evento “Diálogos 
Correcionais”, dia 22 de junho, promovido 
pela Corregedoria Geral da União (CGU) 
e pela Controladoria Regional da União 
em Santa Catarina, que foi realizado no 
Auditório do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina (TCE/SC). 

Além da presença do Secretário 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle da Prefeitura de Florianópolis, 
Sady Beck Junior a cerimônia de abertura 
contou com a participação do Corregedor 
Geral da União, Gilberto Waller Júnior, do 
Controlador Geral do Estado de Santa 
Catarina, Cristiano Socas da Silva, do 
Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, conselheiro Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior e da Sub Corregedora 
Geral do Ministério Público de Santa 
Catarina, a procuradora de Justiça 
Cristiane Rosália Maestri Böell. 

O objetivo do evento foi debater a 
temática da correição na administração 
pública tendo como foco a 
responsabilização dos agentes públicos e 
dos entes privados e inovação na gestão 
correcional. O evento, que é direcionado 
para os servidores públicos que atuam 
nas unidades de controle federais, 
estaduais e municipais, também já teve 
edições realizadas em Fortaleza, Goiânia, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém e 
Salvador. 

SMTAC recebe visita de Controladorias 
de outros municípios do estado  

 
Visita do Controle Interno de São João Batista 
 

O Controle Interno de Florianópolis 
recebeu nos dias 19 de maio e 02 de 
junho, respectivamente, a visita de 
representantes do Controle Interno dos 
municípios de Joaçaba e de São João 
Batista. 

Na oportunidade a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC)  apresentou a estrutura 
do Controle Interno da Capital do Estado 
e trocou experiências sobre o trabalho 
realizado em Florianópolis e nos 
municípios.  

Na reunião com o município de São 
João Batista o principal tema abordado foi 
o Decreto Municipal que regulamenta a 
atividade das Organizações Sociais (OS) 
no município. Já na visita de Joaçaba, o 
tema foi o planejamento anual de 
atividades de trabalho da SMTAC. 

 
Visita do Controle Interno de Joaçaba dia 19 de maio 
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SMTAC realiza live de treinamento 
sobre prestação de contas no sistema 
           A equipe do Controle Interno 
realizou no dia seis de junho, uma live de 
treinamento, para as Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) parceiras do 
município, sobre como prestar contas no 
Sistema Integrado de Gestão de 
Parcerias. 

O treinamento contou com a 
participação de técnicos da empresa que 
fornece o sistema para a Prefeitura, além 
da equipe da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle.  

 A live permanece a disposição na 
plataforma do Youtube e pode ser 
acessada através do endereço: 
www.bit.ly/bussolapmf. 

 

 
Treinamento foi realizado através do Youtube  
 

Técnicos da SMTAC participam de 
fórum de gestão de contratos com OSC  

Integrantes da equipe de Controle 
Interno participaram, no dia 27 de junho, 
do 2º Fórum Nacional de Excelência em 
Gestão de Contratos com Organizações 
Sociais, realizado no auditório Deputada 
Antonieta de Barros, na Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina. 

Entre os temas abordados 
estiveram a implantação de modelos 
atuais de Organizações Sociais que 
atuam nas áreas de Saúde, Educação e 
Cultura.  

Controle Interno visita obras de 
Revitalização da Avenida Ivo Silveira  

 
SMTAC monitorou obras da Avenida Ivo Silveira 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou duas visitas de 
monitoramento as obras do projeto de 
revitalização da Avenida Ivo Silveira, 
localizada na região continental de 
Florianópolis.  

As visitas, que contaram com a 
presença do fiscal do contrato de obras 
representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura ocorreram nos dias 20 de 
maio e 21 de junho. 

O objetivo é acompanhar o contrato 
525/SMA/DLSC/2022 que tem um valor 
total de R$ 5.485.834,97. Esse trabalho 
de monitoramento e fiscalização de obras 
do município é realizado por um 
engenheiro do Controle Interno sendo 
sempre acompanhado de um engenheiro 
representante da Unidade Gestora 
responsável pela obra. 

 

 
Foto das obras no dia 21 de junho 
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SMTAC realiza reunião com Tecnologia 
para alinhar procedimentos internos 
           A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou uma reunião com a 
equipe da Superintendência de 
Tecnologia no dia 16 de maio com o 
objetivo de aliar procedimentos internos 
sobre vários temas da Prefeitura. 

Durante o encontro, os técnicos 
avaliaram o contrato de prestação de 
serviços da empresa que fornece os 
sistemas de contabilidade, compras e 
transparência da Prefeitura, observaram 
possíveis melhorias que podem ser 
implementadas no portal transparência e 
no site da prefeitura e também discutiram 
formas de melhorar o encaminhamento 
das informações da prefeitura para o 
Tribunal de Contas de Santa Catarina 
através do sistema E-sfinge. 

 
Reunião foi realizada na SMTAC  

 
Ouvidoria registra 1319 manifestações 
somente nos meses de maio e junho  

A Ouvidoria Geral do Município 
registrou nos meses de maio e junho de 
2022 um total de 1319 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 informações que apresentam as 
estatísticas da ouvidoria municipal estão 
disponíveis no “Painel Resolveu” sistema 
de informações integrado com a 
Controladoria Geral da União no endereço 
eletrônico_https://www.gov.br/ouvidorias/p
t-br/cidadao/painel-resolveu-1. 
 

Obras de reforma e ampliação da EBM 
Alfredo Horn recebem visita da SMTAC  

 
SMTAC visitou obras da EBM Alfredo Horn 

 
A Secretaria Municipal de 

Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou uma nova visita de 
monitoramento as obras de reforma e 
ampliação da Escola Básica Municipal 
Alfredo Horn. 

A fiscalização ocorreu no dia 20 de 
maio e contou com a presença do 
engenheiro da Secretaria Municipal de 
Educação que é o responsável pelo 
acompanhamento da execução do 
Contrato nº 238/SME/2022, no valor de 
R$ 1.574.660,25. 

Na oportunidade os técnicos 
observaram se o cronograma de 
execução das obras está de acordo com o 
pactuado no contrato. O 
acompanhamento de obras é uma das 
atividades realizadas pelo Controle 
Interno, que tem como objetivo auxiliar a 
Unidade responsável pela verificação da 
execução do serviço. 

 
SMTAC visitou obras da EBM Alfredo Horn 
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SMTAC participa de reunião de 
alinhamento do contrato de iluminação  

 
Reunião foi realizada no dia 7 de junho 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) participou de reunião no dia 7 
de junho com representantes da 
Secretaria Municipal da Casa Civil e da 
Secretaria Municipal de Segurança 
Pública para tratar sobre o contrato de 
prestação de serviço de iluminação 
pública do município. 

O encontro teve como objetivo o 
alinhamento da fiscalização do contrato 
de iluminação pública e a conseqüente 
maior eficiência no serviço prestado ao 
município. 

 
SMTAC realiza controle mensal de 
custos com telefone, luz e impressoras 

O Controle Interno publica 
mensalmente as suas despesas com 
ligação de telefone, energia elétrica e 
impressão de documentos. É possível 
conferir todo o histórico do controle de 
custos da Secretaria através do link 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smta
c/index.php?cms=controle+de+custos+sm
tac&menu=0 

Termo de Referência para contrato de 
sistema tem participação da SMTAC  
            A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) participou de reunião no dia 4 
de maio, que teve como tema a 
elaboração do Termo de Referência para 
nova contratação de Sistema Integrado de 
Gestão de Parcerias. 

Além da SMTAC, participaram da 
elaboração do Termo de Referência 
representantes dos setores de parcerias 
da Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Inovação.  
 

 
Reunião foi realizada na SMTAC 

 
Controle Interno atualiza Manual para 
Análise de Prestação de Contas 
           A equipe do Controle Interno da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) está 
atualizando o “Manual para Análise de 
Processo de Prestações de Contas”. As 
reuniões para atualização do instrumento 
iniciaram no mês de junho e contam com 
a participação de todos os técnicos do 
Controle Interno que realizam a análise de 
Prestação de Contas. 

O Manual para Análise de 
Processo de Prestações de Contas havia 
recebido a última atualização em 2020. As 
reuniões dos técnicos do Controle Interno 
seguirão ocorrendo até a conclusão dos 
trabalhos. 
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Controle Interno analisa 292 processos 
somente no mês de junho de 2022 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram no mês de junho de 
2022 um total de 292 processos, sendo 
229 processos de repasse de recursos 
públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 32 processos de 
concessão de aposentadorias ou 
pensões, 31 processos de prestações de 
contas de diárias ou adiantamentos 
concedidos. 

Dos processos referentes aos 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 71 são referentes 
a Secretaria Municipal de Educação, 67 
são pertinentes a repasses através do 
Orçamento Impositivo, 57 tem origem na 
Fundação de Esportes, 15 processos são 
referentes a repasses da Fundação 
Franklin Cascaes, dez são alusivos a 
Secretaria Municipal de Saúde e nove 
processos são oriundos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.  
 
Obra do Centro de Saúde do Capivari 
recebe visita do Controle Interno 

 
Visita foi realizada no dia 24 de junho 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) visitou, no dia 24 de junho, as 
obras de reforma e ampliação do Centro 
de Saúde do Capivari, a visita de 
monitoramento foi acompanhada pelos 
fiscais de contrato representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Equipe da SMTAC recebe orientação 
sobre reequilíbrio econômico em obras  

 
Orientação foi realizada no dia 6 de junho 
 

Técnicos do Controle Interno 
participaram de uma orientação, no dia 
seis (6) de junho sobre reajuste e 
reequilíbrio econômico financeiro nas 
obras públicas. O treinamento contou 
também com a participação de um técnico 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(SMI) e de um técnico representando o 
Gabinete do Prefeito. 

 O tema é de grande relevância 
para a equipe da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) que realiza o monitoramento e 
fiscalização de obras públicas, bem como 
para o setor jurídico da Secretaria que 
analisa os contratos de obras e serviços 
da PMF. 

O curso foi uma iniciativa da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura com 
o objetivo de orientar os profissionais 
quanto ao tema. Na oportunidade os 
profissionais que tinham recebido o 
treinamento anteriormente, auxiliaram a 
equipe da SMTAC na orientação. 
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