
 

 

 1 

028/2021 MAIO

SMTAC realiza curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para servidores

 
Evento foi realizado de maneira híbrida, parte presencial e parte online 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) promoveu na tarde do dia 26 de 
maio, um curso sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). O curso, que 
foi direcionado aos servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, teve 
como objetivo apresentar a nova 
legislação e orientar como os servidores 
devem proceder para o correto 
atendimento das normativas da LGPD. 

O evento foi realizado de maneira 
híbrida, a apresentação da matéria foi 
realizada no auditório do Centro de 
Educação Continuada e contou com a 
presença limitada de participantes 
presenciais em função das medidas 
restritivas adotadas durante a pandemia. 
No local, todos os presentes seguiram as 
recomendações de distanciamento social, 

utilização de máscaras e álcool em gel. 
Os servidores públicos municipais 
também puderam acompanhar a 
transmissão do evento pela internet. 

Ao todo o evento contou com a 
participação de cerca de 70 servidores, de 
praticamente todas as Secretarias e 
Órgãos municipais. Ao final da 
apresentação da legislação, o curso abriu 
espaço para questionamentos e debate 
sobre o tema. 

A Lei Geral de Proteção de Dados 
tem a premissa de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade, de privacidade 
e o livre desenvolvimento da 
personalidade dos cidadãos. 

Vale salientar que o aprimoramento 
do corpo técnico é uma das atividades 
previstas no Plano Anual de Atividades do 
Controle Interno para o Exercício de 2021.
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SMTAC se reúne com Fazenda e 
técnicos do sistema de contabilidade 

Em reunião realizada no dia 18 de 
maio, representantes da prefeitura 
municipal estiveram debatendo sobre a 
necessidade de aprimoramento do 
suporte técnico da empresa responsável 
pelo sistema de contabilidade, compras e 
transparência da prefeitura junto aos 
servidores da PMF. 

Na reunião, a prefeitura esteve 
representada pelo Contador Geral do 
Município e pelo Controlador Geral do 
Município. Na oportunidade, foram 
solicitadas melhorias no suporte da 
empresa que objetivam maior agilidade e 
clareza no atendimento. 
 
SMTAC atua na orientação de inclusão 
de informações no Transparência 

 
A orientação foi toda realizada virtualmente 

 
No dia 5 de maio, a Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC), promoveu uma 
orientação para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas), no que diz 
respeito à inclusão de informações sobre 
as parcerias realizadas entre a Prefeitura 
Municipal e as Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), no Portal da 
Transparência. 

Na oportunidade, um técnico da 
empresa que disponibiliza o sistema de 
transparência para a Prefeitura orientou 
os servidores da Secretaria Municipal de 
Assistência Social no que diz respeito à 
publicação de documentos como o Termo 
de Parceria e o Plano de Trabalho. 

Essa melhoria tem como objetivo 
ampliar a transparência das informações 
referentes as parcerias do município. 

SMTAC realiza visita de monitoramento 
a Assistência Social São Luiz 

 
Controle Interno visitou Projeto Esperança 2021 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou no dia 28 de maio, 
uma visita de monitoramento a 
Assistência Social São Luiz, Organização 
da Sociedade Civil (OSC) que atende 
crianças e adolescentes de seis a 15 anos 
em parceria com a Prefeitura. 

Durante a visita o Controle Interno 
esteve observando as condições de 
atendimento ao Projeto Esperança 2021, 
que contempla até 100 crianças e 
adolescentes das comunidades dos 
morros do 25, Horácio, Nova Trento, 
Santa Vitória e Vila Santa Rosa em um 
projeto de educação complementar 
executado em período de contraturno. 

A visita tem como objetivo 
monitorar e orientar no que diz respeito a 
aplicação dos recursos públicos recebidos 
pela entidade para a manutenção do 
projeto. 

 
SMTAC orienta para correta aplicação dos recursos 
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Controle Interno orienta técnicos da 
Superintendência de Tecnologia 

Durante o mês de maio, os 
técnicos do Controle Interno realizaram 
alguns encontros com os técnicos da 
Superintendência de Tecnologia com o 
objetivo de orientar a equipe no que diz 
respeito às parcerias com as 
Organizações da Sociedade Civil (OSC). 

Durante os encontros foram 
tratados de temas como as obrigações 
das comissões que fiscalizam a execução 
do projeto bem como o papel do Gestor 
da Parceria, as normativas que regem a 
avaliação das prestações de contas 
realizadas pelas OSCs e também os 
regramentos da Lei de Incentivo a 
Inovação. 

 
Encontro realizado no dia 11 de maio 

 
Ouvidoria Geral registra 926 novas 
manifestações no mês de maio de 2021 

A Ouvidoria Geral registrou no mês 
de maio um total de 926 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. 

Além delas, a Ouvidoria Geral 
também recebeu 27 pedidos de acesso a 
informação oriundos da Lei de Acesso a 
Informação. 

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: 
http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/. 

SMTAC segue acompanhando obras 
realizadas pela Secretaria de Educação 

 
SMTAC visita obras do EBM Jurerê 
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 20 de maio, 
novas visitas de monitoramento as obras 
de reforma e ampliação da Escola Básica 
Municipal Jurerê, localizada no bairro de 
mesmo nome e da Escola Básica 
Municipal Alfredo Rohr, localizada no 
bairro Córrego Grande. 

Como de costume, a visita aos 
locais de obras foi realizada com o 
acompanhamento do fiscal de contrato 
responsável pela obra, representante da 
Secretaria Municipal de Educação. O 
objetivo do trabalho é verificar se o prazo 
e a execução dos trabalhos seguem em 
conformidade com o estabelecido no 
contrato. 

 
SMTAC visita obras da EBM Alfredo Rohr  

http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/
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Controle Interno analisa 442 processos 
somente no mês de maio de 2021 
          Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) analisaram, somente no mês de 
maio de 2021 um total de 442 processos, 
sendo 215 processos de repasse de 
recursos públicos através de subvenções 
sociais, auxílios e contribuições, 61 
processos de prestações de contas de 
diárias ou adiantamentos a servidores 
públicos municipais, 139 processos de 
admissões de servidores e 27 processos 
de concessão de aposentadorias ou 
pensões. 

Dos processos referentes aos 
repasses de recursos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições, 47 foram originados pela 
Fundação Municipal de Esportes, 109  
são alusivos aos repasses da Secretaria 
Municipal de Educação, 56 tiveram 
origem na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, um foi repasse 
realizado através da Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Planejamento Urbano, 
um é repasse oriundo das emendas 
propostas através do Orçamento 
Impositivo e um é referente a repasse 
realizado pela Secretaria Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. 
 
Controle Interno participa de reunião 
para aprimorar trâmite de processos 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) participou, no dia 11 de maio, 
de uma reunião com representantes da 
empresa responsável por gerenciar o 
sistema de processos de admissão da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis e 
também com técnicos da Secretaria 
Municipal de Administração. 

O objetivo do encontro foi tratar do 
aperfeiçoamento na tramitação dos 
processos admissionais que são 
encaminhados periodicamente para a 
SMTAC com o objetivo da elaboração de 
parecer do controle interno. 
 

Ouvidoria municipal integra programa 
de fortalecimento das ouvidorias 

 
Evento foi realizado virtualmente 
 

A Ouvidoria Municipal de 
Florianópolis participou no dia 28 de maio, 
do Programa de Fortalecimento das 
Ouvidorias (PROFORT) promovido pelo 
Núcleo de Ouvidoria e Prevenção à 
Corrupção (NAOP) da Controladoria Geral 
da União (CGU). 

Entre os temas abordados no 
encontro estiveram a apresentação dos 
papéis da ouvidoria, a importância da 
ouvidoria pública e o compartilhamento de 
experiências e dificuldades encontradas 
pelas Ouvidorias municipais no Brasil. 
 
SMTAC participa de debate sobre 
creches conveniadas no município 

No dia 28 de maio, a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) participou de um 
debate sobre creches conveniadas no 
município de Florianópolis. 

O encontro virtual foi promovido 
pela Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher e da Promoção da Igualdade de 
Gênero. Participaram do debate 
vereadores municipais, representantes 
das creches conveniadas, além do 
Controlador Geral do Município. 
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