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036/2022 JANEIRO E FEVEREIRO

Praça Santos Dumont, na Trindade, 
recebe nova visita do Controle Interno 
           A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 11 de janeiro, 
mais uma visita de monitoramento e 
fiscalização as obras de revitalização que 
estão sendo desempenhadas na Praça 
Santos Dumont, localizada no bairro 
Trindade. 

Como procedimento estabelecido, 
a visita do Controle Interno é realizada 
sempre em parceria com o técnico 
responsável pela fiscalização do contrato 
da obra, que neste caso é um 
representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura.  

O Controle Interno acompanha as 
obras das Unidades Gestoras do 
município por amostragem e tem como 
objetivo sempre atuar de forma preventiva 
observando o cronograma das obras e 
identificando possíveis pontos de 
divergência com o pactuado no contrato, 
otimizando dessa forma, a aplicação dos 
recursos públicos. 

 
SMTAC acompanha obras da Praça Santos Dumont 

Reunião discute melhorias no sistema 
de transparência das Licitações

 
Reunião foi realizada na SMTAC 
 

No dia 04 de fevereiro a equipe da 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle (SMTAC) recebeu a 
Superintendente de Licitações e 
Contratos para uma reunião com os 
representantes da empresa que fornece o 
sistema de Licitação para a administração 
pública. 

O encontro teve como objetivo 
aprimorar a utilização do sistema no 
município, na oportunidade o setor de 
licitações apresentou as necessidades da 
equipe, bem como solicitou ajustes e 
melhorias no que diz respeito à inclusão 
de informações que tem origem no setor 
de licitações e contratos do município. 

Na reunião a SMTAC enfatizou a 
importância e a necessidade da 
integração dos sistemas da Prefeitura 
com o objetivo de ampliar a transparência 
pública, não só atendendo todas as 
legislações que cercam o tema, bem 
como os termos de ajustamento de 
conduta firmados com órgãos de controle 
externo. 

Como órgão central do controle 
interno e também como Unidade 
responsável por fomentar a transparência 
pública no município de Florianópolis, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle atua com a premissa 
de que a Transparência é a regra geral, 
sendo o sigilo a exceção. 
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SMTAC realiza treinamento interno 
sobre Prestação de Contas de Diárias 
           Técnicos do Controle Interno 
estiveram reunidos no dia 17 de janeiro 
para realizar um treinamento sobre a 
prestação de contas de diárias recebidas 
por servidores da administração direta e 
indireta do município. 

 Na ocasião a equipe da Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) observou os 
regramentos do Decreto n. 18.667/2018, 
que dispõe sobre o tema. 

 Conforme Instrução Normativa do 
TCE/SC, a SMTAC é responsável pela 
emissão do parecer do órgão de controle 
interno das prestações de contas de 
diárias do município. 

 
Treinamento é realizado na SMTAC  

Controle Interno analisa 280 processos 
nos meses de janeiro e fevereiro de 22 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2022 um total de 
280 processos, sendo 120 processos de 
repasse de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 67 processos de concessão 
de aposentadorias ou pensões e 93 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos concedidos. 

Dos processos referentes aos 
repasses através de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições, 70 são referentes 
a Secretaria de Educação, 37 processos 
são oriundos de recursos repassados pela 
Fundação de Esportes, sete são alusivos 
a Secretaria de Saúde, cinco processos 
são referentes a repasses da Fundação 
Franklin Cascaes e um teve origem na 
Assistência Social. 

SMTAC visita as obras de reforma do 
Casarão Bento Silvério na Lagoa 

 
SMTAC acompanha obras do Casarão Bento Silvério 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 02 de fevereiro, 
mais uma visita as obras de restauração e 
revitalização do Casarão Bento Silvério, 
localizado na Rua Henrique Veras do 
Nascimento, no bairro Lagoa da 
Conceição. 

Além da equipe do Controle 
Interno, a visita de monitoramento e 
fiscalização contou com a presença do 
fiscal de contrato de obra, representante 
da Secretaria Municipal da Infraestrutura. 

De acordo com o contrato, as obras 
de restauração não irão alterar a 
arquitetura original do local. O Casarão 
Bento Silvério foi construído pelo antigo 
Departamento de Correios e Telégrafos e 
teve como função inicial dar suporte à 
navegação costeira e transatlântica. Em 
2022 o Casarão está completando 110 
anos. 

 
SMTAC acompanha obras do Casarão Bento Silvério 
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Ouvidoria registra 1485 manifestações 
nos meses de janeiro e fevereiro  

A Ouvidoria Geral registrou nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2022 um 
total de 1485 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 manifestações podem ser 
registradas através do site da Prefeitura 
que está localizado no endereço virtual: 
https://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

As informações que apresentam as 
estatísticas das manifestações de 
ouvidoria encaminhadas para a Prefeitura 
Municipal estão disponíveis no “Painel 
Resolveu” sistema de informações 
integrado com a Controladoria Geral da 
União. O Painel Resolveu está disponível 
para consulta no endereço eletrônico 
www.paineis.cgu.gov.br/resolveu. 
 
Transparência, Auditoria e Controle 
analisou 4.541 processos em 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), analisaram 4.441 (quatro mil 
quinhentos e quarenta e um) processos 
durante todo o exercício de 2021. 

Destes processos 2181 foram 
processos de prestações de contas de 
recursos repassados através de 
subvenções sociais, auxílios ou 
contribuições, 1276 foram processos 
referentes a admissão de servidores na 
Prefeitura municipal, 664 foram processos 
de prestações de contas de recursos 
destinados a adiantamentos e diárias de 
servidores e 420 foram processos de 
concessão de aposentadorias e pensões 
a servidores. 

O trabalho de análise de 
prestações de contas dos repasses 
através de tem como objetivo aprimorar a 
utilização dos recursos públicos; já no que 
diz respeito à análise dos processos de 
Admissão e Aposentadoria o objetivo é 
verificar a realização do procedimento 
correto durante os processos. 

SMTAC acompanha fase final de obras 
do NEIM Fermínio Francisco Vieira

 
Obras do NEIM Fermínio receberam visita da SMTAC 
 

No dia 31 de janeiro, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) esteve presente nas 
obras de reforma e ampliação do Núcleo 
de Educação Infantil Municipal Fermínio 
Francisco Vieira, localizado no bairro 
Córrego Grande. 

A visita de fiscalização teve como 
objetivo acompanhar a fase final das 
obras no Núcleo de Educação Infantil 
antes da entrega para o ano início do ano 
letivo. 

A visita contou com a presença da 
Secretaria Municipal de Educação, que foi 
representada pelo fiscal de contrato 
responsável pela obra. 

 
Obras do NEIM Fermínio receberam visita da SMTAC 
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