PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
GABINETE DO SECRETÁRIO

RELATÓRIO CONSOLIDADO
PROGRAMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

AUDITORES CIDADÃOS

Período: 21/11/2014 a 21/05/2015

A Auditoria Cidadã tem por finalidade colaborar com a Administração Pública
Municipal na identificação de eventuais atos de corrupção que porventura estejam sendo
praticados, bem como prestar informações relacionadas a eficiência dos procedimentos
administrativos e atendimento ao contribuinte que tragam subsídios para a adoção de medidas
administrativas que possibilitem o aprimoramento da gestão pública municipal, de acordo
com as disposições contidas no Decreto nº 17.932, de 10 de abril de 2013, alterado pelo
Decreto nº. 18.351, de maio de 2014.
O presente relatório se consubstancia nas informações que foram prestadas
pelos Auditores Cidadãos, no decorrer do período de 21 de novembro de 2014 a 21 de maio
do corrente ano, abaixo descritas, a saber:
a) Ilegalidades: os relatórios apresentados pelos Auditores Cidadãos não
fazem menção a qualquer ilegalidade perante os Órgãos da Administração Pública Municipal
Direta ou Indireta;
b) Atendimento: determinado relatório demonstrou a existência de entraves
burocráticos inerentes ao serviço público, decorrentes da própria legislação municipal vigente.
Em outro relatório restou demonstrado que o atendimento via chat on-line foi satisfatório,
obstante algumas dificuldades pontuais em relação a demora no atendimento.
c) Procedimentos Administrativos: os relatórios mesclaram informações que
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apontaram procedimentos administrativos céleres e outros considerados morosos.
Diante dos fatos supramencionados podemos concluir que todas as medidas
administrativas que estão sendo adotadas em relação a eventuais práticas de atos ilegais estão
produzindo os efeitos desejados.
Com relação aos procedimentos administrativos e atendimentos, gostaríamos
de salientar que as informações que foram apontadas nos relatórios serão encaminhadas para
os titulares das pastas para adoção de medidas administrativas que possibilitem o
aprimoramento da gestão pública municipal.
Foram realizadas diligências nas seguintes Secretarias e Órgãos da
Administração Pública Municipal Indireta:
a) Secretaria Municipal de Urbanismo;
b) Secretaria Municipal de Finanças;
c) Secretaria Municipal de Transportes EMDEC/TRANSURC;
d) Secretaria Municipal Serviços Públicos;
e) Secretaria Municipal de Educação.

Campinas, 15 de junho de 2015.

WALTER FRANÇOSO PETITO
SECRETÁRIO DE GESTÃO E CONTROLE
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