
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

1. INTRODUÇÃO

O presente  relatório  trata  do  monitoramento  do  plano  de

providências  pactuado  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Cidadania,  Assistência   e

Inclusão  Social,  atual  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  Segurança

Alimentar,  decorrente  da  auditoria  que  teve  por  objeto  o  processo  de  trabalho  de

monitoramento e  avaliação  dos cofinanciamentos geridos pela mencionada Pasta.

Note-se que o plano de providências compila as ações indicadas

pela Pasta Gestora, as quais se originaram das recomendações propostas pela Equipe de

Auditoria, sendo pactuadas com o objetivo de atingir a melhoria e o aperfeiçoamento

das atividades desenvolvidas pela rede socioassistencial no município. 

Deste modo, o  relatório em referência objetiva demonstrar o grau

de implementação dessas providências. 

2. METODOLOGIA

O  monitoramento  deu-se  no  período  de  outubro  de  2016  a

novembro de 2017 e consistiu no envio periódico, à Pasta Gestora, de formulários que

permitiram ao gestor indicar o grau de implementação de cada providência pactuada e

ainda registrar suas considerações.

A remessa de tais formulários ocorreu em três etapas, observando

o vencimento dos prazos pactuados para implementação das providências/ações a serem

adotadas, visando o atendimento das recomendações propostas pela auditoria.

Ao final, encaminhou-se uma remessa com o objetivo de atualizar

o grau de implementação das providências indicadas pelo gestor como “parcialmente

implementadas”.

Importante  esclarecer  que  o  presente  relatório  baseia-se  tão

somente nas informações fornecidas pelo gestor nos formulários citados. 
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3. GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS 

Para  que  se  pudesse  medir  o  grau  de  implementação  das

providências foram criados quatro níveis de classificação: 

➢ integralmente implementadas;

➢ parcialmente implementadas, maior que 50%; 

➢ parcialmente implementadas, menor  que 50% ; e 

➢ não implementadas. 

Segue abaixo, gráfico demonstrativo:

Campinas,  09  de novembro de 2017.
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