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019/2020 AGOSTO

Obra de reforma e ampliação da UPA Norte recebe visita do Controle Interno 

 
Técnicos estiveram visitando a obra no dia 27 de agosto
 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou uma visita de 
monitoramento às obras de reforma e 
ampliação da Unidade de Pronto 
Atendimento Norte, localizada no bairro 
Canasvieiras. 

Na visita, que foi realizada no dia 27 
de agosto, o Controle Interno esteve 
acompanhado do Fiscal de Contrato das 
obras, que é engenheiro da Secretaria 

Municipal de Saúde e também de um 
engenheiro representante da empreiteira 
responsável pela execução dos serviços 
contratados. 

A visita teve como objetivo observar 
se o andamento dos trabalhos está em 
conformidade com a previsão contratual, 
na oportunidade a SMTAC também 
fiscalizou a utilização dos equipamentos 
de proteção individual exigidos por lei em 
virtude da Pandemia da Covid-19.  

SMTAC realiza treinamento com analistas de Prestações de Contas da Assistência 
 

Durante o mês de agosto a Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle (SMTAC) proporcionou treinamento para novos integrantes da equipe de analistas 
de Prestações de Contas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Na oportunidade 
técnicos do Controle Interno estiveram disponíveis para orientação sobre o procedimento 
de análise das parcerias e tirar as dúvidas dos novos integrantes. 
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Controle Interno acompanha obras de 
pavimentação em ruas do Continente 

 
SMTAC realizou visitas em ruas no Morro da Caixa 

 
No dia quatro (4) de agosto a 

Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle realizou visitas a uma 
série de ruas que estão recebendo obras 
de pavimentação e drenagem no Morro da 
Caixa, localizado na região continental do 
município. 

Durante as fiscalizações o técnico 
do Controle Interno esteve acompanhado 
pelo Fiscal de Contrato da obra, 
engenheiro representante da Secretaria 
Municipal do Continente. 

Além de observar todos os itens 
estabelecidos em contrato e a execução do 
cronograma da obra, durante a visita 
também é vistoriado a utilização dos 
equipamentos de proteção individual por 
parte dos profissionais em virtude da 
pandemia da Covid-19. Como sempre, o 
objetivo da fiscalização é estar atuando de 
forma preventiva. 

 
Visitas seguem sendo realizadas pela SMTAC 
 

Transparência é considerada ótima no 
município pelo terceiro mês seguido 

Pelo terceiro mês consecutivo a 
Transparência do município, no que diz 
respeito aos investimentos aplicados no 
combate a pandemia da Covid-19, foi 
considerada ótima pelos avaliadores da 
Organização não Governamental 
Transparência Internacional Brasil. 

 Durante todo o mês de Agosto, a 
Secretaria Municipal de Transparência, 
Auditoria e Controle seguiu trabalhando 
junto ao Grupo de Transparência da 
Prefeitura, que reúne, além dos técnicos 
do Controle Interno, profissionais das 
Secretarias da Fazenda, Administração, 
Casa Civil e Superintendência de 
Comunicação, com o objetivo de tornar o 
mais transparente possível todo o 
processo de contratação e aplicação dos 
recursos públicos municipais no combate a 
pandemia da COVID-19. Na avaliação 
referente ao mês de agosto Florianópolis 
atingiu 89 pontos de 100 possíveis. 
 
Controle Interno analisa um total de 197 
processos somente em agosto de 2020 
 

Os técnicos da Secretaria Municipal 
de Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) somente no mês de agosto de 
2020 e em regime teletrabalho, analisaram 
e emitiram parecer em um total de 197 
processos, sendo destes: 89 processos de 
admissão de pessoal, 20 processos de 
aposentadoria e 88 processos de repasse 
de recursos públicos através de 
subvenções sociais, auxílios e 
contribuições. 

Dentre os processos de repasse de 
recursos públicos para Organizações da 
Sociedade Civil, um total de 24 são 
referentes aos repasses da Secretaria 
Municipal de Saúde, 18 aos repasses da 
Fundação Franklin Cascaes, 16 aos 
repasses da Secretaria Municipal de 
Educação, nove aos repasses da 
Fundação Municipal de Esportes e 21 
referentes aos repasses previstos pelo 
Orçamento Impositivo. 
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SMTAC realiza reunião de alinhamento 
com analistas de Prestações de Contas 

No dia 7 de agosto os técnicos do 
Controle Interno responsáveis pelas 
análises das Prestações de Contas de 
recursos repassados através de 
subvenções sociais estiveram reunidos, de 
forma virtual, para alinhamento e 
orientação sobre as análises dos 
processos de prestações de contas 
digitais. 

O objetivo da reunião foi tirar as 
dúvidas dos servidores quanto a utilização 
do novo Sistema Integrado de Gestão de 
Parcerias. 

O sistema já está sendo utilizado 
integralmente pela Secretaria Municipal de 
Saúde, já as demais Secretarias estão no 
final do processo de implantação da 
plataforma. 

 
Nova reunião online sobre Prestações de Contas 

 
Controle Interno realiza visita as obras 
de reforma na Policlínica do Continente 

A Secretaria Municipal de 
Transparência, Auditoria e Controle 
(SMTAC) realizou visita as obras de 
reforma no segundo piso da Policlínica do 
Continente no último dia 17 de agosto. 

A fiscalização contou com a 
participação do fiscal de contrato da 
Secretaria Municipal de Saúde e teve 
como objetivo monitorar as obras que 
estão sendo realizadas para receber a 
Farmácia Escola do Município. 

Na oportunidade foi observado o 
cumprimento do cronograma inicialmente 
apresentado bem como a correta utilização 
dos equipamentos de proteção utilizados 
pelos trabalhadores no local, tendo em 
vista a legislação em virtude da  pandemia 
da Covid-19. 

SMTAC realiza visita online a entidade 
parceira da Secretaria de Assistência 

 
SMTAC realiza visita online a SEOVE 

 

No dia 31 de agosto a Secretaria 
Municipal de Transparência, Auditoria e 
Controle realizou uma visita virtual a 
Sociedade Espírita Obreiros da Vida 
Eterna (SEOVE). O acompanhamento da 
parceria firmada entre a entidade e a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
teve que ser realizado neste formato em 
virtude da SEOVE atender idosos, que 
estão no grupo de risco da Covid-19. 

Além dos técnicos do Controle 
Interno, a visita virtual teve a participação 
de representantes da Secretaria Municipal 
de Assistência Social além dos 
representantes da entidade parceira. 

O objetivo do encontro foi observar 
o atendimento do Plano de Trabalho para 
o ano de 2020 firmado com a Prefeitura. O 
município, atualmente, é responsável pela 
manutenção de 15 profissionais da 
Sociedade Espírita Obreiros da Vida 
Eterna. 

Com a abertura da possibilidade da 
realização de visitas em vídeo por parte do 
Controle Interno, a SMTAC pretende 
realizar mais intervenções através deste 
formato também em outras entidades 
parceiras do município. 
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