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  003/2019 MARÇO 

Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle é criada 
Secretaria substitui a Superintendência como órgão central do Sistema de Controle Interno 

Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, no dia 15 de março de 2019, 
a Lei Complementar Nº 657, que dispõe sobre a nova estrutura da Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, órgão central do sistema de controle interno. 

Esta Lei transforma Superintendência da Transparência e Controle, na Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e Controle. A nova legislação incluiu e revogou 
dispositivos da Lei Complementar n. 596/2017, que havia criado a Superintendência. 

Com a finalidade de planejar, coordenar, orientar, dirigir, normatizar e controlar, a 
SMTAC será regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, 
publicidade, eficiência, eficácia, efetividade, legitimidade, economicidade e da 
transparência; além de atuar na defesa do patrimônio público, a prevenção e o combate da 
corrupção, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da 
transparência e o fomento ao controle social da gestão e supremacia do interesse público. 

Transparência, Auditoria e Controle 
está acompanhando obras municipais 

 
Servidão Manoel Francisco Godinho Vargem Grande 

No último dia 14 de março, os 
técnicos do Controle Interno, juntamente 
com os respectivos fiscais dos contratos, 
visitaram as obras de revitalização do 
canteiro central da Avenida Hercílio Luz, 
no Centro de Florianópolis e também as 
obras de pavimentação e drenagem da 
Servidão Manoel Francisco Godinho, no 
bairro Vargem Grande, no norte da Ilha. 

O trabalho de fiscalização in loco 
destas obras já havia sido iniciado no mês 
de fevereiro, quando visitas foram 
realizadas. Nesta oportunidade foi dada 
sequência ao acompanhamento das 
obras, atividade que faz parte do Plano 
Anual de Atividades de Trabalho de 2019. 

Controle Interno realiza formação para 
técnicos da FME e Educação 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
recebeu, no dia 19 de março, os técnicos 
da Fundação Municipal de Esportes e da 
Secretaria Municipal de Educação, com o 
objetivo de orientar a respeito da análise 
de Prestações de Contas de recursos 
repassados como Subvenções Sociais. 

O trabalho de formação com os 
órgãos da Prefeitura é uma atividade 
constante realizada pelo controle interno, 
a finalidade é preparar os servidores para 
a correta análise da aplicação dos 
recursos públicos, visando assim que os 
projetos contemplados através dos termos 
de parceria possuam a maior eficiência e 
eficácia no atendimento a comunidade. 

 
Formação ocorreu na sala de reuniões da SMTAC 
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Transparência, Auditoria e Controle 
segue orientando Entidades 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou, no dia 20 de março, 
reunião com cinco Entidades que 
recebem recursos da Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.  Na oportunidade o objetivo foi 
orientar quanto à correta apresentação da 
Prestação de Contas dos recursos 
aplicados através de Subvenções Sociais. 

Durante o ano de 2019, a SMTAC 
irá se encontrar com as Entidades 
visando fortalecer o trabalho preventivo 
de orientação quanto à apresentação das 
prestações de contas. No mês de 
fevereiro o treinamento ocorreu com 
entidades da Secretaria Municipal de 
Educação, em Março com a Assistência 
Social, já no próximo mês está marcado 
encontro com entidades parceiras da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Técnicos do Controle Interno recebem 
formação sobre processos licitatórios 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC), realizou na quarta-feira, 27 de 
março, formação interna sobre Licitações. 

Na oportunidade foram estudadas 
as legislações federais como a Lei n. 
8.666 de 1993, que regulamenta as 
licitações no âmbito nacional, a Lei n. 
10.520 de 2002, que institui o Pregão 
como modalidade de Licitação e o 
Decreto n. 5.450 de 2005, que 
regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços; além dos procedimentos 
adotados pelo município na realização 
dos processos licitatórios. 

O aprimoramento do corpo técnico 
interno da Secretaria, no que diz respeito 
às leis de licitações, faz parte do Plano 
Anual de Atividades de Trabalho de 2019. 
Também faz parte do plano anual o 
acompanhamento de processos 
licitatórios, por este motivo é fundamental 
orientar os servidores da SMTAC quanto 
às normativas do tema. 

Técnicos do Controle Interno visitam 
IDES, entidade parceira da Prefeitura 

 
IDES tem parceria com Educação e Assistência  

Técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle, 
visitaram a entidade, Irmandade do Divino 
Espirito Santo (IDES), no último dia 22 de 
março, com o objetivo de monitorar e 
acompanhar as atividades realizadas 
através das parcerias firmadas com o 
município. Em Florianópolis a IDES 
realiza atividades em conjunto com a 
Secretaria Municipal da Assistência Social 
e a Secretaria Municipal da Educação. 

Na oportunidade, os técnicos da 
SMTAC visitaram as instalações do 
Centro de Educação Infantil Girassol e do 
Lar São Vicente de Paula, ambos 
vinculados a IDES. 

A parceria com a Educação 
contempla 400 crianças entre um ano e 
cinco anos e 11 meses, que realizam as 
atividades educacionais em período 
integral além de receber quatro refeições 
diárias. Nesta parceria o valor repassado 
pelo município no ano de 2018 foi de R$ 
1.926.035,05. 

Já a Assistência Social tem 
parceria com o Lar São Vicente de Paula, 
que possui vaga para 20 crianças de zero 
a seis anos. Em 2018, foram repassados 
pela Prefeitura R$ 193.808,16. O 
atendimento no lar é realizado 24 horas 
por dia. 

A fiscalização das parcerias 
também é uma atribuição do Controle 
Interno e consta no Plano Anual de 
Atividades de Trabalho 2019. O objetivo é 
verificar a aplicação dos recursos públicos 
e orientar a entidade na correta 
apresentação das prestações de contas.
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A Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias é implantada na SEMAS

Após primeira apresentação na Saúde, agora foi a vez da apresentação para as Entidades da Assistência Social 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
esteve presente, na manhã do último dia 
25 de março, na cerimônia de 
apresentação e implantação do novo 
sistema de gestão de parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis. Desta vez, as 
entidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social participaram da 
apresentação (em fevereiro foram as 
vinculadas a Saúde). O sistema irá 
assegurar mais transparência, agilidade e 
clareza na aplicação dos recursos 
investidos por meio das parcerias 
firmadas entre a Prefeitura de 
Florianópolis e as Organizações Sociais 
da Sociedade Civil (OSCs). 

Para o Secretário Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle, 
Sandro José da Silva, o novo sistema 
será um marco na Prefeitura, “A 
contratação da plataforma eletrônica do 
sistema de gestão das parcerias foi um 
grande passo na qualificação da gestão 
dos recursos públicos, com esta 
ferramenta poderemos padronizar, 
qualificar, quantificar e agilizar os 
processos”. 

O novo procedimento vai permitir 
que as OSCs mantenham os dados 
cadastrais e demais documentos 
atualizados; que elaborem o envio e 
acompanhem a avaliação da participação 
nos processos de chamamento público. 
Posteriormente a seleção da entidade 
será possível apresentar toda a prestação 
de contas através do sistema, como por 
exemplo, os envios das notas fiscais, 
comprovantes de pagamentos, registro de 
presença, anexo de fotos e relatos das 
atividades que facilitem o monitoramento 
e acompanhamento do projeto e 
aperfeiçoamento da execução da 
parceria. 

Com a implantação as Entidades 
parceiras ganham na diminuição da 
burocracia, integração de dados, controle 
da execução dos planos de trabalhos, 
diminuição da utilização de papel e 
prevenção de extravio de documentos, já 
que todo o processo será realizado da 
forma digital, entre outros. A previsão é 
que a Plataforma Eletrônica do Sistema 
de Gestão de Parcerias será implantada 
em todas as Secretarias até julho de 
2019. 


