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032/2021 SETEMBRO 

Módulo de transparência nos repasses 
para Parcerias é disponibilizado 
          A Prefeitura Municipal de 
Florianópolis disponibilizou em seu Portal 
de Transparência a ferramenta de 
transparência do Sistema Integrado de 
Gestão de Parcerias. O instrumento é um 
novo módulo que representa um avanço 
no controle dos recursos repassados para 
parcerias firmadas com as Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs). 

Para visualizar a nova plataforma 
os interessados devem acessar o site da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
https://www.pmf.sc.gov.br/ e clicar na aba 
principal “Transparência”, depois no item 
“Convênios” e por último podem observar 
as informações nas abas “Parcerias da 
Educação”, “Parcerias da Saúde” ou 
“Parcerias da Assistência Social”. 

Também é possível acessar 
diretamente pelos links: 

Educação: 
https://investidor.bussolasocial.com.br/edu
cacaofloripa/parcerias 

Saúde: 
https://investidor.bussolasocial.com.br/sau
defloripa/parcerias 

Assistência Social: 
https://investidor.bussolasocial.com.br/ass
istenciasocialfloripa/parcerias  

A criação e o aperfeiçoamento do 
Sistema Integrado de Gestão de 
Parcerias foi uma iniciativa da SMTAC em 
parceria com as Secretarias que 
repassam recursos as OSCs. 

 
Informações já estão disponíveis no Portal  

Comitê presidido pela SMTAC entrega 
relatório final do MEG para ME

 
Comitê trabalhou durante todo o mês de setembro 

 

O Comitê de Governança para 
Implementação do Modelo de Excelência 
da Gestão (MEG) do Poder Executivo do 
Município de Florianópolis, encaminhou, 
no dia 30 de setembro, o relatório final do 
Modelo de Excelência de Gestão para o 
Ministério da Economia (ME). 

O relatório é fruto de um trabalho 
que durou todo o mês de setembro e foi 
liderado pelos técnicos da Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle e contou com a participação de 
representantes de diversas Secretarias do 
Município. 

O trabalho do comitê na 
implantação do Modelo de Excelência de 
Gestão no município de Florianópolis 
atendeu as exigências da Portaria nº 66, 
de 31 de março de 2017, e da Instrução 
Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, 
ambas do Ministério da Economia, que 
tratam de novo regramento para o 
recebimento de recursos oriundos de 
transferência voluntárias da União. 

A implantação do MEG nos 
municípios tem como objetivo contribuir 
com o aumento da maturidade de gestão 
e governança no âmbito dos órgãos que 
operam recursos oriundos das 
transferências da União e, 
consequentemente, aprimorar a 
efetividade na entrega de valor público à 
sociedade. 

https://www.pmf.sc.gov.br/
https://investidor.bussolasocial.com.br/educacaofloripa/parcerias
https://investidor.bussolasocial.com.br/educacaofloripa/parcerias
https://investidor.bussolasocial.com.br/saudefloripa/parcerias
https://investidor.bussolasocial.com.br/saudefloripa/parcerias
https://investidor.bussolasocial.com.br/assistenciasocialfloripa/parcerias
https://investidor.bussolasocial.com.br/assistenciasocialfloripa/parcerias
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SMTAC visita projeto de Beach Tennis 
realizado em parceria com a FME 

 
Aula de Beach Tennis na Beira-mar Norte 

 

No dia 21 de setembro, um técnico 
da Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC), visitou o 
projeto “Pé na Areia Beach Tennis”, 
realizado pela Associação Cultural e 
Desportiva Tigres Catarinenses, em 
parceria com a Fundação Municipal de 
Esportes. 

O projeto tem como objetivo 
oferecer gratuitamente a prática esportiva 
a crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social. As aulas são 
realizadas duas vezes por semana na 
Arena de Esportes de Praia Beira-mar 
Norte. 

 
Visita da SMTAC foi realizada no dia 21 de setembro 

 

Comissão da Lei Aldir Blanc se reúne 
para discutir relatórios de fiscalizações 

A comissão de fiscalização da Lei 
Aldir Blanc, composta por três técnicos da 
Fundação Franklin Cascaes (FFC) e um 
membro da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) reuniu-se, no último dia 28 de 
setembro, para avaliar os relatórios das 
fiscalizações realizadas nos 35 espaços 
culturais beneficiados com recursos do 
programa que prevê a realização de 
contrapartidas culturais destinadas a 
atender alunos da rede pública e/ou para 
a comunidade local, com base nas Leis 
Federais nº 14.017/2020 e 14.150/21 que 
tratam deste tema. 

 
Reunião foi realizada na FFC 
 

Ouvidoria Geral registra 1050 novas 
manifestações em setembro de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de setembro um total de 1050 
manifestações realizadas, que estão 
divididas em 901 manifestações através 
do sistema FalaBr, 93 solicitações 
encaminhadas através do e-mail 
institucional e 56 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/  
 

https://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Controle Interno visita projeto 
realizado na Passarela do Samba  

No dia 28 de setembro, técnicos do 
Controle Interno visitaram a Passarela do 
Samba Nego Quirido com o objetivo de 
monitorar e fiscalizar o projeto Passarela 
da Cidadania, que é realizado pelo Núcleo 
de Recuperação e Reabilitação de Vidas 
em parceria com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

O projeto Passarela da Cidadania 
consiste em oferecer assistência 
psicossocial para pessoas em situação de 
rua, o serviço é prestado de maneira 
ininterrupta e oferece acolhimento, 
alimentação, serviços de higiene e 
participação do usuário nas atividades 
oferecidas no local. 

As visitas do Controle Interno têm 
como objetivo monitorar o serviço 
prestado no local, bem como a aplicação 
dos recursos investidos. 

 
Visita ao projeto Passarela da Cidadania 

 
 

 

SMTAC acompanha as obras de 
reforma do Casarão Bento Silvério  

 
SMTAC visitou obras do Casarão Bento Silvério 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 21 de setembro, 
uma visita de monitoramento e 
fiscalização das obras de revitalização do 
Casarão Bento Silvério, localizado na 
Lagoa da Conceição. 

Durante a visita de monitoramento 
e fiscalização às obras o Controle Interno 
observou se o andamento dos trabalhos 
está em conformidade com o previsto em 
contrato. 

O objetivo da inspeção em obras, 
por parte do Controle Interno, é atuar de 
maneira preventiva, em parceria com a 
Unidade Gestora responsável pela 
execução, evitando possíveis problemas 
que possam ocorrer durante a execução 
do serviço, e reduzindo assim o 
desperdício de recursos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle Interno analisa 778 processos somente no mês de setembro de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram somente no mês de setembro de 2021 um total de 778 processos, 
sendo 136 processos de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 39 processos de prestações de contas de diárias ou 
adiantamentos a servidores públicos municipais, 566 processos de admissões de 
servidores e 37 processos de concessão de aposentadorias ou pensões. 

Dos processos referentes aos repasses de recursos através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições, 65 são referentes a repasses realizados pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 34 são alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 21 são repasses da Fundação Franklin Cascaes, quatro foram 
originados pela Fundação Municipal de Esportes, nove repasses foram oriundos da 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude e três tiveram como origem o 
Fundo Municipal de Cinema. 
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SMTAC visita projeto Bairro Educador 
do Instituto Escola de Esporte Cidadã 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) visitou, no dia 30 de setembro, 
o projeto Bairro Educador, realizado pelo 
Instituto Escola Esporte Cidadã, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação. 

O projeto é executado em quatro 
polos, Monte Cristo, Mocotó, Mariquinha e 
Monte Verde, na oportunidade o Controle 
Interno visitou o polo que é localizado no 
bairro Monte Verde, na sede do Conselho 
Comunitário do Monte Verde. 

Ao todo são 44 oficinas oferecidas 
gratuitamente pelo projeto com a previsão 
de 11.880 atendimentos por mês. 

 
Controle Interno visitou o polo do Monte Verde 

 

SMTAC visita projeto de Paradesporto 
realizado em parceria com a Aflodef 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 20 de setembro, 
uma nova visita de monitoramento ao 
projeto “Estimulando, Brincando e 
Desenvolvendo Através do Paradesporto” 
realizado pela Associação 
Florianopolitana de Deficientes Físicos 
(Aflodef) em parceria com a Fundação 
Municipal de Esportes. 

A visita teve como objetivo retornar 
ao local das atividades para acompanhar 
a rotina de treinamento dos atletas que 
praticam atletismo em um espaço cedido 
pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Controle Interno realiza visita aos 
projetos em parceria com a OSCOPAC  

 
SMTAC visitou instituição parceira 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 16 de setembro, 
uma visita de monitoramento aos projetos 
realizados pelo município em parceria 
com a entidade Obras Sociais da 
Comunidade Paroquial de Coqueiros 
(OSCOPAC). 

Na oportunidade os técnicos da 
SMTAC estiveram fiscalizando as 
instalações utilizadas para a execução do 
projeto “Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes”, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social. E o projeto “Atendimento de 
Educação Complementar na Instituição 
Lar Nossa Senhora do Carmo”, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação. 

Na ocasião a equipe vistoriou o 
espaço físico da instituição e orientou os 
responsáveis pela Entidade quanto a 
correta aplicação dos recursos públicos e 
sua consequente prestação de contas. 
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