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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle surgiu diante de uma demanda ins�tucional de 
promoção da gestão pública no Município de Campinas.

O mais atual conceito de gestão pública exige ultrapassar o conceito primário de administração 
pública voltada exclusivamente para o controle burocrá�co e financeiro. É necessário que os órgãos responsáveis 
pela gestão da máquina pública tenham instrumentos que permitam oferecer qualidade, inovação e o�mização 
na oferta dos serviços públicos, bem como na aplicação eficiente dos recursos.

Desta forma, o fortalecimento da Secretaria Municipal de Gestão e Controle corresponde às 
expecta�vas e tendências de profissionalização dos órgãos públicos que tratam de planejamento, controle e 
gestão pública.

Assim, a estrutura da pasta tem como obje�vo atender a realidade do co�diano de trabalho da 
Prefeitura Municipal de Campinas, buscando meios para que as diversas entregas de serviços públicos possam 
encontrar, de fato, as necessidades da população, sem prejuízo do equilíbrio fiscal.

As principais ações que compõe o nosso obje�vo são apresentadas abaixo:

l Acompanhamento e aperfeiçoamento dos procedimentos administra�vos;

l Controle e o�mização dos fluxos de processos internos;

l Elaboração e monitoramento interno por meio de auditorias;

l Efe�vação da transparência pública municipal;

l Gerenciamento do acesso público aos documentos e decisões de governo;

l Mecanismos de inovação;

l Comunicação com órgãos de controle externo;

l Colaboração técnica no equilíbrio fiscal.

Atualmente, a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Gestão e Controle conta com 3 
Diretorias, sendo:

l Departamento de Auditoria;

l Departamento de Controle Interno;

l Departamento de Convênios e Contratos.
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DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Diretor: Jair Roberto Cassiani
Telefone: (19) 2116-0853
E-mail: jair.cassiani@campinas.sp.gov.br

O Departamento de Convênios e Contratos tem como obje�vo principal  providenciar a captação de 
recursos externos juntos aos demais entes federa�vos, por meio de emendas, repasses, convênios, e outras 
formas cabíveis. Além, o departamento propõe o monitoramento de todos os procedimentos necessários para a 
captação do valor, o recebimento da verba e eventuais liquidações orçamentárias decorrentes. 

Além disso, o departamento é responsável por gerenciar as operações contratadas através do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal e apresentar as prestações de contas 
necessárias após a execução dos inves�mentos.

Assim, o Departamento de Convênios e Contratos e de fundamental importância para a garan�a e 
promoção de inves�mentos no Município de Campinas, sejam eles das mais diferentes áreas demandantes.

O ano de 2017 destacou-se pela pro�cuo desempenho do departamento:

l Termo de Adesão para instalação de 20 acadêmias ao ar livre em praças no Município;

l Contemplação de verbas do Governo do Estado de São Paulo para inves�mentos em R$ 8.358.603,02;

l Pleitos junto ao Governo do Estado de São Paulo com previsão de recebimento a par�r de 2018 em R$ 
106.804.793,76 para inves�mentos na mais diversas áreas, dentre elas o pleito de cerca de 40 milhões 
de reais para a restauração do Centro de Convivência de Campinas;

l Gestão de 83 convênios celebrados com o Governo Federal, totalizando um montante de R$ 
1.381.664.457, 16 onde mais de 1 bilhão de reais compõem o total de repasse, destacando-se:

n Gestão, monitoramento e controle dos repasses relacionados a implementação do Bus Rapid 
Transport (BRT) em Campinas;

n Gestão e monitoramento de cerca de 250 milhões de reais voltados para pavimentação. Dos 19 
bairros contemplados, 16 já estão com processo licitatório finalizado;

n Projetos aprovados, orçados em cerca de 13 milhões de reais, para a o início das Obras do PAC 
Santa Lúcia;

n Prestação de Contas final aprovadas do PAC anhumas e Jd. Marisa, ampliação do Centro de Saúde 
'Dr. Cássio Raposo do Amaral' e a Construção do Centro de Saúde 'San Diego';

n Finalização da 8ª Etapa do PAC Viracopos com inves�mentos de cerca de 4 milhões de reais;

04



SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

n Elaboração de estudos para implementação do Corredor de Transporte Cole�vo entre a 
Rodoviária e o Aeroporto;

n Retomada da Obra do Centro de Saúde 'Capivari';

n inves�mentos de 21.010.307,32 na área da Saúde em fase de licitação;

n Gestão de 4 milhões de reais provenientes de Emendas Parlamentares;

n Entrega de 1 Campo de Society e licitação para a construção de outros 6, reforma de praças, 
construção de pista de skate e cobertura de quadras poliespor�vas;

n Fase final da construção de 2 creches �po B, com capacidade para até 224 crianças;

n 15 propostas de captação a par�r de 2018 junto ao Governo Federal, totalizando mais de 12 
milhões de reais em inves�mentos;

n Regularização de 59 áreas municipais.
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Diretor: Marcelo Augusto Kohn Lanciote 
Telefone: (19) 2116-0590
E-mail: marcelo.lanciote@campinas.sp.gov.br

O Departamento de Auditoria tem por responsabilidade elaborar Plano Anual de Auditoria, baseado 
em análise de risco, que vigerá sempre a par�r de 31 de março. Ainda o departamento propõe avaliar a gestão dos 
programas governamentais com base na verificação do cumprimento das metas do PPA, da execução 
orçamentária (LOA) e dos planos de governo, bem como analisar a gestão dos órgãos públicos da administração 
direta e indireta e dos respec�vos instrumentos de controle interno.

A área de Auditoria é crucial na execução de a�vidades de apoio ao controle externo, fornecendo 
dados, relatórios e outras informações solicitadas. 

Dentre as principais a�vidades desenvolvidas no ano de 2017, destacam-se:

l 2 auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria e 1 auditoria em andamento, totalizando 18 pontos 
de auditoria e 40 recomendações ofertadas;

l 4 auditorias extraordinárias  desenvolvidas, somando 79 pontos de auditorias;

l Monitoramento da evolução de 28 recomendações pactuadas em 2 auditorias anteriormente 
celebradas;

l Atuação direta na Comissão formada para auditar o contrato de gestão do hospital Ouro Verde;

l Padronização das a�vidades de monitoramento das recomendações pactuadas;

l Avaliação, pesquisa e desenvolvimentos de sistemas e opções para automa�zação dos procedimentos 
de auditoria e tramitação de informações;

l Estudos para aprimoramento da metodologia de mapeamento de risco e elaboração da Matriz de Risco, 
bem como informa�zação da gestão de riscos voltadas aos contratos e convênios celebrados pela PMC.
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE PREVENTIVO

Diretor: Cláudio Henrique Catalano Pires
Telefone: (19) 2116-0622
E-mail: claudio.pires@campinas.sp.gov.br

O Departamento de Controle Preven�vo tem por obje�vo o desempenho de diversas ações 
buscando o aprimoramento, padronização e desburocra�zação da gestão municipal. 

A orientação de gestores de contratos, por meio de manuais e car�lhas de orientação, é uma das 
a�vidades ro�neiras deste Departamento. Além, a busca por inovação e revisões procedimentais que permitam a 
evolução e a celeridade nos trâmites de dos processos administra�vos é de responsabilidade do Departamento de 
Controle Preven�vo, desde o acompanhamento de projetos de racionalização de métodos e processos de 
trabalho dos órgãos municipais até a elaboração de normas, procedimentos, regulamentos, manuais e demais 
instrumentos operacionais de trabalho, diretamente ligados às metas estratégicas traçadas para o Município.

O Departamento de Controle Preven�vo atua em diversos projetos autônomos que obje�vem o 
cumprimento das metas e obje�vos da Municipalidade.

Dentre as a�vidades desempenhadas em 2017, destacam-se:

l Combate à Corrupção e Transparência: 

n Declaração de bens: No início de 2017 foi desenvolvido, em parceria com a Informá�ca de 
Municípios Associados (IMA), após regulamentação necessária, sistema para entrega da 
declaração de bens e rendas para todos os servidores públicos em cargos em comissão e 
servidores públicos de carreira nesta condição; 

n Implantação do e-SIC: Sistema eletrônico de informação ao Cidadão, para melhor atender às 
solicitações de acesso às informações públicas, gerando economicidade e celeridade ao processo;

n Lei de Acesso à Informação: O Departamento de Controle Preven�vo é responsável por fazer a 
gestão dos recursos dos pedido de acesso à informação. No ano de 2017 foram julgados todos os 
20 recursos interpostos, com a seguinte esta�s�ca em relação à decisões: 9 apelos procedentes, 6 
parcialmente procedentes, 5 improcedentes;

n Transparência A�va: o departamento ainda é responsável por verificar e monitorar o 
cumprimento a�vo da Lei de Acesso à informação pelos demais órgãos da administração, 
garan�ndo eficácia e usualidade do Portal da Transparência. Destacam-se:

t Inves�mento em melhorias no Portal da Transparência com implementação em 2018;

t Divulgação nominal das vencimentos dos servidores públicos municipais;
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE PREVENTIVO

t Divulgação dos dados de viagens e hospedagens realizados pelos servidores públicos e 
agentes polí�cos pela Prefeitura Municipal de Campinas;

t Atualização e divulgação dos dados rela�vos aos conselhos Municipais, suas composições e 
competências.

n Capacitação de servidores: capacitação, por meio de curso junto à EGDS, de cerca de 25 
servidores de diversas áreas da Administração Municipal acerca dos temas e regulamentações de 
transparência, obje�vando maior asser�vidade e qualidade dos procedimentos relacionados. 

l Cer�ficado de Potencial Constru�vo:

n Criado por meio da Lei Complementar n.° 28/2009, trata-se de um relevante instrumento de 
incen�vo para a recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico 
do município de Campinas. Ele autoriza os proprietários de imóveis urbanos tombados a transferir 
o direito de construir, possibilitando ao detentor do Cer�ficado de Potencial Constru�vo a edificar 
além do coeficiente de aproveitamento definidos pelas leis de estruturação urbana, observando-
se as restrições previstas na legislação

n O Departamento de Controle Preven�vo é o responsável pela implantação do sistema de registro e 
controle da emissão de Cer�ficados de Potencial Constru�vo;

n Além disso, em nome da transparência de todo o processo, os cer�ficados emi�dos pela Prefeitura 
são publicados na página da Internet da Secretaria de Gestão Controle com todos os dados sobre o 
imóvel tombado, a área total e remanescente do potencial constru�vo, os compradores e as 
cópias dos documentos;

n No ano de 2017 foram transferidos 1.384m² de potencial constru�vo que serão rever�dos no 
restauro do prédio do Jockey Club Campinas, importante marco histórico e arquitetônico de nossa 
cidade.
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l Portal do Cidadão:

n Desenvolvimento e manutenção dos serviços disponíveis no Portal do Cidadão, observando a 
constante busca por informa�zar e disponibilizar à população novos serviços. Atualmente o Portal 
do Cidadão, em sua versão web, conta com mais de 50.000 usuários e o cadastro é feito de forma 
rápida e simples, basta entrar no Portal e criar o Login (h�ps://cidadao.campinas.sp.gov.br/) para 
se beneficiar de todos os serviços disponíveis on-line, evitando comparecimento presencial.

n Criação e disponibilização do aplica�vo do Portal do Cidadão com mais de 4.000 downloads 
realizados, contando com 10 serviços disponíveis à população, dentre eles:

t Acompanhamento de protocolos (apenas inserir o número e acompanhar os úl�mos 
andamentos);

t Busca de medicamentos;

t Adoção de animais (o aplica�vo possui foto e todas as informações necessárias de cada 
animal);

t Agenda de eventos (Cultura e lazer).

l Formulários, Impressos e Manuais:

n Elaboração e padronização de impressos, formulários e manuais, realização a arte final, 
orientação aos órgãos envolvidos e controle de todos os impressos e formulários u�lizados pelos 
órgãos municipais, obedecendo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT e respeitando o organograma, fluxograma dos documentos e a descrição 
detalhada do material;

l Sistema de Gestão de Contratos:

n O sistema de Gestão de Contratos permite o controle e conferência das medições de um contrato 
de forma digital, trazendo mais celeridade e pra�cidade no controle e na prestação de contas das 
informações, o�mizando assim o controle das medições;

Devido a celeridade e eficiência do sistema o mesmo foi expandido para outros controles de 
medições: na Secretaria Municipal de Educação para os contratos de Zeladores, Cuidadores e 
Serventes e na Secretaria Municipal de Administração para o contrato de Limpeza;

Novos módulos estão em desenvolvimento para serem implantados na próxima versão do sistema 
para que seja possível controlar também a u�lização de insumos destes contratos, aumentando 
ainda mais a eficiência do sistema no controle dos mesmos.
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE PREVENTIVO

l Projetos em Andamento:

n Implantação de Ponto eletrônico: O Departamento de Controle Preven�vo foi escolhido para 
coordenar a implantação do registro eletrônico de frequência de todo o quadro de servidores 
públicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Em 2017, foram concluídos o Termo de Referência e 
o mapeamento dos 518 locais onde serão instalados os equipamentos de registro do ponto 
eletrônico. No primeiro semestre de 2018 será lançado o edital de licitação e ao longo de um ano 
os equipamentos estarão em funcionamento para fiscalizar o efe�vo cumprimento da carga 
horária, melhorar a transparência e controle de horas extraordinárias, faltas jus�ficadas e 
injus�ficadas e atrasos, evitar pagamentos indevidos, ampliar os mecanismos de gestão de 
Recursos Humanos, disciplinar o cumprimento dos horários de entrada e saída, registrar 
eletronicamente a frequência, de forma integrada ao sistema para controle e tratamento de ponto 
eletrônico, facilitar auditoria interna na PMC e externa, inclusive do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), e possibilitar futura integração com o sistema de folha de pagamento u�lizado 
pela Prefeitura;

n Minuta Decreto Municipal regulamentando a Lei Federal n.° 13.019/2014 (Marco Regulatório do 
Terceiro Setor): O Departamento de Controle Preven�vo assumiu a coordenação dos trabalhos 
com o propósito de elaborar o decreto municipal de regulamentação da Lei n.° 13.019/2014, que 
ins�tuiu o regime jurídico das parcerias celebradas entre o poder público e as organizações da 
sociedade civil. Esse trabalho é mul�disciplinar e envolve diversas Secretarias, tais como: Assuntos 
Jurídicos, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer. A previsão é de que no primeiro trimestre 
de 2018 o decreto já esteja publicado e em vigor, conferindo ainda maior rigor para as celebrações 
das parcerias voluntárias,  sobretudo quanto ao grau de profissionalismo a ser exigido tanto por 
parte do quadro técnico das administrações quanto das parceiras.
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Thiago Sampaio Milani
Av. Anchieta, nº 200 - 5º andar
Telefone e fax: (19) 2116-0852

Alguns projetos, porque questões de estratégia e planejamento, ficam si�ados no Gabinete do 
Secretário, tendo suporte da assessoria, bem como dos demais Departamentos que compõem a Secretaria 
Municipal de Gestão e Controle. 

Dentre as a�vidades desenvolvidas, pode-se destacar:

l Gestão de TAC's:

 Termo de Acordo e Compromisso é uma transação celebrada entre a Municipalidade e o empreendedor 
(pessoa jurídica de direito privado), com finalidade de ex�nguir eventuais li�gios mediante concessões 
recíprocas, nos termos do ar�go 840 do Código Civil, prezando pelo desenvolvimento urbano ordenado de forma 
a proteger a ordem urbanís�ca e ambiental, com respeito à legislação de regência, seja ela Federal, Estadual ou 
Municipal.

n Implantação de sistema eletrônico: foi desenvolvido sistema eletrônico específico para as 
tramitações e gestão dos Termos de Acordo e Compromisso celebrados entre construtoras e o 
Município. A implantação do sistema permi�u maior celeridade nas tramitações, asser�vidade 
dos cálculos e o�mização das no�ficações emi�das;

n Gestão do Passivo existente: No início do ano de 2017 a Secretaria desempenhava papel de 
gestora sobre 82 TAC's. O trabalho ao longo do ano permi�u o avanço e a conclusão de 16 deles. 
Restando, a par�r de 2017, 66 Termos de Acordo e Compromisso oriundos de outros anos;

n Celebração de novos TAC's: Foram celebrados 4 novos Termos de Acordo e Compromisso em 2017 
e 05 adi�vos aos TAC's anteriores, trazendo recursos para inves�mento no Município em 
diferentes áreas, tais como:

t Adequações viárias e de infraestrutura: 353.657,83 reais;

t Educação: 1.269.162 reais;

t Assistência Social: 30.532,10 reais;

t Governo e Finanças: 411.448,15 reais.
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l Grupo Análise de Projetos Específicos:

n O Grupo de Análise de Projetos Específicos – GAPE tem como atribuição a análise aprovação de 
grandes empreendimentos localizados no Município de Campinas. A presidência do grupo é 
exercida pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle;

n No ano de 2017 entraram novos 25 projetos para análise;

n Ainda em 2017, foram aprovados 32 novos empreendimentos e 13 projetos �veram adendos à 
versão original. A aprovação dos projetos ficaram condicionadas à obrigações pactuadas. No ano 
de 2017, es�ma-se se cerca de 96.034.873 de reais foram pactuados e serão inves�dos pelas 
empresas pleiteantes;

n Ainda, o GAPE, no ano de 2017, buscou padronizar e regulamentar as bases de cálculos das 
compensações que serão devidas, de forma a garan�r maior igualdade e efe�vidade nas análises.

l Projeto Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável:

n Frente de Licenciamento Urbano: atuação desde 2015 no âmbito de revisão e reprogramação dos 
fluxos procedimentais relacionados à aprovação de novos empreendimentos pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

   Os ganhos apresentados estão simbolizados em uma redução brutal do estoque de processos 
parados sem análise (de mais de 300 para 9) e redução do tempo médio gasto com aprovação dos 
empreendimentos ( de 108 para 35).

    Além, no ano de 2017 foi desenvolvido sistema automa�zado por meio de so�ware de Business 
Inteligence (Qlik View) que consegue elaborar os cálculos automa�camente, mantendo um 
monitoramento com maior efe�vidade e constância;
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