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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle, ins�tuída em caráter permanente pelo Decreto 
Municipal Nº 17.301/2011, surgiu diante de uma demanda ins�tucional de promoção da gestão pública no 
Município de Campinas.

Com o advento da Lei Complementar Nº 202/2018, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle foi 
consolidada e reestruturada, sendo responsável pelo Sistema de Controle Interno da Administração Pública 
municipal e por promover e realizar a�vidades relacionadas à Gestão Fiscal; Planejamento e Gestão; 
Transparência e Controle. 

Como Órgão Central, a SMGC também exerce a supervisão técnica das unidades setoriais de controle 
interno, que também compõem o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Campinas, prestando a 
orientação norma�va e técnica necessária. 

Atualmente, a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Gestão e Controle conta com 4 
Diretorias, sendo:

l Departamento de Ações de Controle Interno;

l Departamento de Auditoria Interna;

l Departamento de Convênios e Contratos;

l Departamento de Modernização da Gestão.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO 
    GABINETE SMGC

Thiago Sampaio Milani
Av. Anchieta, nº 200 - 5º andar
Telefone e fax: (19) 2116-0852

Alguns projetos, porque questões de estratégia e planejamento, ficam situados 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 A Implantação do registro de Ponto Eletrônico:
O projeto foi iniciado com o intuito de controlar, organizar e padronizar a jornada de trabalho dos 

funcionários públicos. No ano de 2018, foi feito todo o levantamento necessário para a implantação, desde os 
locais de instalação até o orçamento referente ao Termo de Referência. A previsão é de que em 2019 o projeto já 
esteja executado.

l Marco Regulatório:
A Secretaria Municipal de Gestão e Controle par�cipa do Grupo Intersetorial de Trabalho, criado pelo 

Decreto n.° 20.007/18, com a finalidade de elaborar a minuta do decreto regulamentador, em âmbito municipal, 
da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

l IEGM 2018:
Em relação ao Índice de Efe�vidade da Gestão Municipal - IEMG 2018, temos a relatar que tanto a 

gestão interna de coleta de dados quanto a entrada no Sistema AUDESP ocorreu por parte desta Secretaria 
Municipal de Gestão e Controle. Todas as frentes do IEGM foram acompanhadas por esta pasta com reuniões com 
as secretarias competentes por cada uma delas, sendo discu�da cada uma das questões não pontuadas na 
integralidade. Além deste controle, foram realizadas projeções esta�s�cas para conhecimento do impacto de 
cada questão no cômputo total da pontuação, este trabalho adicional auxiliou a Administração na definição das 
prioridades frente à melhoria de nota final no IEGM. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

3. DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Diretor: Rafael Costa Ribeiro
Telefone: (19) 2116-8473
E-mail: rafael.ribeiro@campinas.sp.gov.br

3.1. Introdução

O Sistema de Controle Interno compreende a estrutura organizacional e o conjunto integrado de 
métodos, normas e procedimentos adotados pelos órgãos ou en�dades municipais na proteção do patrimônio 
público e na promoção da confiabilidade e tempes�vidade dos registros e informações e da eficácia e eficiência 
operacionais obje�vando:

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos do Município;

II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e en�dades da Administração 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por en�dades de direito privado;

III- exercer o controle das operações de crédito, avais e garan�as, bem como dos direitos e 
haveres do Município;

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão ins�tucional;
V- desempenhar outras a�vidades inerentes à sua área de atuação.

Cabe ao Departamento de Ações de Controle Interno:

I- elaborar planejamento com a definição das ações e avaliações a serem realizadas;
II- organizar, coordenar e supervisionar as ações de controle interno, ar�culando-as no 

âmbito do Sistema;
III- propor diretrizes, normas e procedimentos de controle interno para operacionalizar as 

a�vidades e promover a integração dentro do Sistema de Controle Interno;
IV- emi�r relatórios de a�vidades, de orientação, de recomendação, de sugestão, de 

planejamento, de controle, de avaliação, de inspeção e outros documentos inerentes ao 
Sistema de Controle Interno;

V- cumprir e fazer cumprir as normas e determinações per�nentes ao Sistema de Controle 
Interno.

O Departamento de Ações de Controle Interno, no cumprimento de sua missão ins�tucional de 
organizar, coordenar e supervisionar as ações de controle interno, e atendendo ao disposto na Lei Complementar 
nº 202/2018, atuou ao longo de 2018 com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno. 
Foram desenvolvidas, para isso, diversas ações as quais enumeramos abaixo.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

3. DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

3.2. Ações realizadas

3.2.1. Ações norma�vas

O  Departamento de Ações de Controle Interno tem buscado aperfeiçoar os mecanismos de controle, 
incen�vando a norma�zação de matérias importantes.

No ano de 2018, o Departamento atuou, em parceria com outros Departamentos e Secretarias, na 
construção dos seguintes atos norma�vos:

• Decreto n.º 20.121, de 20 de dezembro de 2018 - Regulamenta a Lei Complementar nº 202, de 25 de 
junho de 2018, que ins�tui o sistema de controle interno da administração pública municipal direta e indireta no 
município de Campinas e reestrutura e consolida a Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

• Resolução n.º 07, de 27 de novembro de 2018 - Dispõe sobre a observância da ordem cronológica 
de pagamento das obrigações custeadas com recurso do tesouro rela�vas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços.

• Decreto nº 19.875 de 15 de maio de 2018 - Dispõe sobre a aplicação da desvinculação das receitas 
no âmbito do poder execu�vo municipal.

3.2.2. Atuação  na  Frente  de  Equilíbrio  Fiscal  perante  o  Comitê  de  Acompanhamento  e  Gestão
           Orçamentária e Financeira (Comitê Gestor)

Em conjunto com os membros da Frente de Equilíbrio Fiscal, unidade de assessoramento técnico do 
Comitê Gestor, foram analisados previamente 1.249 processos de compras/contratos/aditamentos obje�vando a 
proposição de ações de melhoria nos processos e o�mização de recursos, bem como, o equilíbrio orçamentário e 
financeiro do Município.

O Departamento também atuou, de forma consul�va, no grupo de trabalho que elaborou a Lei n.º 
15.708, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o orçamento anual - exercício 2019.

3.2.3. Atuação na implantação das unidades setoriais de controle interno

Conforme previsto no Anexo Único do Decreto n.º 20.121/2018, a implantação das Unidades Setoriais 
de Controle Interno será efetuada de forma gradual, sendo no primeiro quadrimestre de 2019 implantado nas 
seguintes secretarias municipais: SMASDH, SME, SMF e SEINFRA.

Durante o mês de dezembro de 2018, o Departamento de Ações de Controle Interno se reuniu com as 
secretarias envolvidas para explicar o processo de implantação e solicitar a indicação dos responsáveis pelas 
Unidades Setoriais de Controle Interno.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

3. DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Para o ano de 2019, além das Secretarias mencionadas, estão previstas a  implantação das Unidades 
Setoriais de Controle Interno em outras 09 secretarias municipais conforme cronograma constante do Anexo 
Único do Decreto n.º 20.121/2018.

3.2.4. Relatórios produzidos

 • Relatório de Controle nº 01/2018 - Análise dos alertas emi�dos pelo TCE/SP e exame das metas 
fiscais e da execução orçamentária nos dois primeiros quadrimestres de 2018;

 •Relatório de Planejamento 2019 - Define o planejamento anual dos procedimentos de 
competência do Departamento de Ações de Controle Interno - DACI para o exercício de 2019;

 • Relatório de Controle n.º 02/2018 - Parecer Técnico Conclusivo do Departamento de Ações de 
Controle Interno referente ao exercício 2018.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

4. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

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

4.1. Introdução

Nos termos do art. 24 da LC n.º 202/2018, compete ao Departamento de Auditoria Interna:

I- elaborar planejamento de auditoria interna;
II- avaliar, por meio de auditoria, a confiabilidade e tempes�vidade dos registros e 

informações, assim como a eficiência, eficácia,efe�vidade e economicidade dos atos da 
Administração Pública municipal direta e indireta;

III- encaminhar ao Gabinete do Prefeito, aos órgãos gestores, à Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos e aos órgãos de controle externo os relatórios de auditoria finalizados, 
para ciência e providências cabíveis;

IV- encaminhar os relatórios de auditoria ao Departamento de Modernização da Gestão, 
para conhecimento das recomendações propostas e discussão de eventuais providências 
cabíveis, nas matérias afetas ao seu campo de atuação;

V- monitorar e avaliar o cumprimento, pelos gestores, das recomendações de auditoria;
VI- promover a publicação dos relatórios das auditorias junto ao Portal do Município.

4.2. Ações realizadas

4.2.1. Auditorias extraordinárias incluídas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2018

O PAINT 2018 propôs a realização de 02 (duas)auditorias extraordinárias:
 

1. Auditoria da execução do Contrato nº 325/2006, referente à prestação de serviços de 
limpeza urbana no Município de Campinas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assuntos jurídicos e 
visando auxiliar a sindicância inves�gatória conduzida pelo Departamento de Processos Disciplinares 
Inves�gatórios.

Situação: Auditoria concluída em 30/05/2018.

2. Disponibilização de 2 (dois) servidores do Departamento de Auditoria Interna para 
composição da Comissão Autônoma de Auditoria Interna, referente ao Contrato de Gestão nº 91/2016, para 
execução das a�vidades e serviços de saúde, ensino e pesquisa do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi - 
Ouro Verde, CHPEO - Vitale. A Comissão foi designada por meio da portaria nº 89364/2018, em 12/01/2018.

Situação: Os trabalhos da Comissão encontram-se em andamento, tendo o seu prazo pactuado 
para término em 06/07/2019. Por essa razão, sua finalização consta no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 
2019.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

4. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

4.2.2. Auditorias  extraordinárias  demandadas  pelo  Ministério  Público  Estadual  no  exercício 
           de 2018

Em virtude de irregularidades, sob inves�gação, no Contrato de Gestão nº 91/2016, o Ministério 
Público Estadual solicitou a realização de auditorias nas prestações de contas realizadas pelo Departamento de 
Prestação de Contas dos convênios firmados com a Secretaria Municipal de Saúde nos úl�mos 05 (cinco) anos. 
Devido à capacidade operacional da equipe de auditoria chegou-se ao consenso¹ de inicialmente realizar 05 
(cinco) auditorias, versando sobre o processo de prestação de contas, cobrindo o intervalo de tempo de julho de 
2016 a junho de 2017, junto às conveniadas listadas e ordenadas na sequência abaixo:

1. Real Sociedade Portuguesa de Beneficência –Campinas;
2. Serviço de Saúde Drº Cândido Ferreira;
3. Maternidade de Campinas;
4. Irmandade de Misericórdia de Campinas; e
5. Sociedade Campineira de Educação e Instrução - Hospital e Maternidade Dr. Celso Pierro. 

Situação: Iniciados os procedimentos que antecedem a realização da auditoria da prestação de 
contas do Convênio com o Hospital Beneficência Portuguesa, através do Processo SEI PMC.2018.00039924-15.

Esta e as demais auditorias constam no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2019.
 
4.2.3. Auditorias ordinárias planejadas no PAINT 2018

Auditoria junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda –SMRT
Situação: Execução interrompida devido aos seguintes fatores: redução e redesignação da equipe 

tendo em vista a Comissão de Auditoria do CHPEO - Vitale; perda do objeto proposto em virtude do andamento do 
trabalho no órgão auditado. Oportunamente será avaliada e redesignada sua inserção em novo PAINT.

Pactuação e monitoramento do Plano de providências junto à Secretaria Municipal de Cooperação 
nos Assuntos de Segurança Pública.

Situação: Prejudicada pela não pactuação de Plano de Providências. Foi instaurada, na própria 
Secretaria gestora, uma Comissão Especial para apuração dos eventos constatados na auditoria realizada 
(Comissão Especial Interna - Portaria nº 027/2018 - GS/SMCASP - DOM 12/06/2018 - Processo 2018/215/660)

Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos.

Situação: encaminhado, em 30/05/2018, o formulário de monitoramento ao gestor da 
implementação das ações pactuadas no Plano de Providências (Processo SEI PMC.2017.00046486-70). Até o 
momento, o referido processo não retornou a este Departamento de Auditoria.

¹ Reunião ocorrida no dia 08 de novembro de 2018, na qual se fez presente o Dr. Ângelo Santos de Carvalhães (MP), o Dr. Cármino Antonio de Souza (Secretário Municipal de Saúde), a Sra. Mônica 

Regina Prado de Toledo Macedo Nunes (Diretora do Departamento de Saúde), o Dr. Sílvio Roberto Bernardim (Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos), o Sr. Thiago S. Milani (Secretário 
Municipal de Gestão e Controle) e a Dra. Márcia Curzio F. de Castro (Procuradora/Auditora Interna). 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

4. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal de Habitação.
Situação: encaminhado, em março de 2018, o formulário de monitoramento ao gestor da 

implementação das ações pactuadas no Plano de Providências (Processo Administra�vo nº 2018/10/16.6660). 
Muito embora tenha constado prazo de devolução para 15/04/2018, até o momento o processo não retornou, 
apesar das várias solicitações via contato telefônico.

4.3. A�vidades Complementares no PAINT 2018

• Estudos e par�cipação na redação do Decreto de regulamentação do Sistema de Controle 
Interno no Município (Dec. n° 20.121/18).

• Estudos para o novo Mapeamento de Risco: levantamento e estudos da legislação, manuais e 
frameworks (referencial teórico) do Governo Federal rela�vos a controles internos, gestão 
de riscos e auditoria interna governamental (baseada em riscos), em especial dos Ministérios 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (atual Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do 
Ministério da Economia) e do Tribunal de Contas da União. 

4.4. Ações de capacitação realizadas

A tabela abaixo demonstra as a�vidades de capacitação realizadas no exercício de 2018:

10

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS CARGA HORÁRIA (H)

Curso EAD de "Gestão de
Riscos" no Setor Público ofertado pela 
Escola Nacional de Administração 
Pública –Enap

1) Fernando Piva Pacheco (julho/agosto 
de 2018)
2) Márcia Curzio Ferreira de Castro
(julho/agosto 2018)

20 horas

Curso EAD de "Macroeconomia", 
ofertado pela Escola Nacional de 
Administração Pública -Enap

1) Fernando Piva Pacheco
(agosto/setembro de 2018)

20 horas

Curso EAD de "Educação Fiscal: Estado e 
Tributação", ofertado pela Escola de 
Administração Fazendária

1) João Pedro do Prado Pires
(setembro de 2018)

40 horas



SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

5. DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Diretor: Flávio Emilio Rabe�
Telefone: (19) 2116-0853
E-mail: flavio.rabe�@campinas.sp.gov.br

No ano de 2018 houve a gestão das obras e equipamentos em andamento como envio das medições, 
relatórios, gerencia e prestações de contas via sistemas – SICONV – SIMEC – SISMOB – PAC – PAC FGTS dos R$ 
970.000.000,00 (novecentos e setenta milhões de reais) contemplados nos anos anteriores.

Várias dessas obras e polí�cas públicas estão sendo medidas através de indicadores para 
demonstração dos impactos perante a sociedade, resultado que será demonstrado no ano de 2020 com os 
indicadores consolidados (eficácia, eficiência e impacto).

Houve também a contemplação de emenda parlamentar para o Esporte no valor total de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil de reais), sendo que o objeto será a reforma de 02 equipamentos da 
Secretaria Municipal de Esportes.

Cumpre destacar o pleito de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) das obras do Bus Rapid 
Transit - BRT para arcar com a contrapar�da e as desapropriações na maior obra de mobilidade urbana em 
andamento no país, sendo que ob�vemos parecer favorável junto ao ministério em 2018, aguardando, no entanto 
a definição da forma de repasse considerando o advento do novo governo.

Por fim, houve a contemplação de R$ 3.000.000,00 (três milhões) via Caixa - FEP para a elaboração do 
projeto da Parceria Público Privada - PPP da Iluminação Pública do município, este contrato tem como parceiro o 
BID e a Caixa Econômica Federal que irão fazer todo o escopo juntamente com os técnicos da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos para a referida PPP.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E CONTROLE

6. DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Diretor: Igor Nogueira de Camargo
Telefone: (19) 2116-0774
E-mail: igor.camargo@campinas.sp.gov.br

6.1. Introdução

Compete ao Departamento de Modernização da Gestão (ar�go 27 da Lei Complementar nº 202, de 22 
de junho de de 2018) orientar e monitorar projetos e processos de trabalho dos órgãos municipais; realizar 
estudos para formulação e aprimoramento de diretrizes da administração; promover o desenvolvimento, a 
interação e a integração das ações e procedimentos da gestão pública municipal, promover a intersetorialidade 
entre os órgãos da Administração Pública Municipal; elaborar normas, procedimentos, regulamentos, manuais e 
demais instrumentos operacionais de trabalho, respeitadas as competências de cada órgão; propor polí�cas e 
diretrizes para a modernização da Administração Pública Municipal, promover intercâmbio com outros órgãos em 
assuntos relacionados à gestão de polí�cas públicas e à governamental; definir os critérios para a padronização 
dos modelos organizacionais e fluxos de trabalho; elaborar e atualizar fluxogramas e diagramas, compilar e 
disponibilizar organogramas atualizados no sí�o oficial do Município; planejar e executar a�vidades relacionadas 
aos projetos de modernização da gestão, por meio de estudos de viabilidade de implantação e/ou revisão de 
modelos implantados; desenvolver e fomentar o uso de ferramentas de gestão que permitam o amplo 
acompanhamento dos projetos existentes na Administração Municipal; elaborar indicadores qualita�vos e 
quan�ta�vos de desempenho, a fim de avaliar a eficiência da gestão municipal; desenvolver outras a�vidades 
correlatas ao Departamento.

6.2. Ações realizadas

6.2.1. Escala Brasil Transparente 360º
A Prefeitura de Campinas passou da classificação 4,02 para 9,04 na nova pesquisa da Controladoria 

Geral da União (CGU) realizada pela Escala Brasil Transparente 360° (EBT 360°). A avaliação ocorreu entre os 
meses de julho e novembro do ano de 2018. Neste período foram avaliados todos os estados e 665 municípios do 
País no âmbito da transparência a�va e passiva.

Com essa classificação Campinas fica acima da média dos Estados que é de 7,94; das capitais - 8,08; e 
dos municípios em geral - 6,50. No Estado de São Paulo a média dos municípios é 7,93 e, comparando com os 
municípios do porte de Campinas, cuja faixa populacional ultrapassa os 500 mil habitantes o resultado é ainda 
melhor, Campinas é a cidade melhor pontuada.

A Escala Brasil Transparente - Avaliação360° trouxe uma inovação em relação à metodologia 
tradicional de avaliação da transparência pública adotada pela CGU. Em 2018, houve uma mudança para 
contemplar não só a transparência passiva, mas também a transparência a�va (publicação de informações na 
internet).

Dessa forma, a avaliação incorporou aspectos da transparência a�va como a verificação da publicação 
de informações sobre receitas e despesa, licitações e contratos, estrutura administra�va, servidores públicos, 
acompanhamento de obras públicas, entre outras. Com isso, a CGU pretende aprofundar o monitoramento da 
transparência pública  e  possibilitar o  acompanhamento das ações  implementadas  por estados e municípios na
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promoção do acesso à informação.

6.2.2. Melhorias no Portal da Transparência
Em 2018, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, em parceira com a Informá�ca de Municípios 

Associados (IMA), realizou revisão de conteúdo no Portal da Transparência do município de Campinas e 
implementou uma série de dados e recursos gráficos para facilitar a análise das receitas e da aplicação dos 
inves�mentos no município.

A página também ganhou novo layout com visual leve e moderno e, agora, permi�rá o 
compar�lhamento dos dados em redes sociais como Facebook e Twi�er.

Com a reformulação, é possível que o usuário realize filtros diários dos custeios e inves�mentos do 
município e disponibilizar a extração de dados brutos da fonte para análise detalhada. Antes, esses dados eram 
em valores acumulados.

Para facilitar e o�mizar as consultas, gráficos ilustra�vos mostram a evolução das receitas, 
possibilitam compar�lhamento e exportação e ainda permitem que o cidadão selecione o período da consulta, 
conforme a evolução das despesas em relação a empenho, liquidação e pagamentos.

6.2.3. Ins�tuição da figura de gestor e fiscal de contratos administra�vos
O Decreto Municipal nº 20.083/2018 dispõe sobre a gestão e a fiscalização de contratos 

administra�vos no âmbito da administração pública municipal, tal norma aprimora substancialmente a gestão 
dos contratos administra�vos da Municipalidade em termos de legalidade, ao regulamentar o ar�go 67 da Lei n.º 
8.666/1993, o qual determina que a execução do contrato administra�vo seja acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, como em termos de inovação na gestão pública, ao 
adicionar ferramenta consolidada na doutrina e na prá�ca gerencial.

Além disto, foram e estão sendo realizadas as edições do Curso Procedimentos de Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administra�vos - Aspectos Jurídicos, por meio da Escola de Governo e Desenvolvimento 
do Servidor (EGDS) em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, voltado especificamente para 
capacitar os servidores públicos nomeados nestas funções.

6.2.4. Par�cipação  a�va  e  realização  do  III  Encontro  da  Rede  Paulista  de  Controladorias 
           Municipais - REPAC
A Secretaria Municipal de Gestão e Controle e a Rede Paulista de Controladores (REPAC) promoveram 

o III Encontro da REPAC em setembro de 2018. O encontro reuniu 40 controladores dos municípios de São Paulo, 
Co�a, Hortolândia, Suzano, A�baia, Mauá, Limeira, São Caetano do Sul, Osasco, Mogi das Cruzes, Santos, 
Indaiatuba e servidores da Prefeitura Municipal de Campinas.
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O encontro foi aberto pelo secretário Municipal de Gestão e Controle, Thiago Milani, que também 
integrou a mesa de debates. Na sequência, o professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp André Luiz 
Sica de Campos debateu com o público o tema "Avaliação de Polí�cas Públicas". Esta avaliação corresponde a uma 
etapa essencial para aprimorar as polí�cas públicas, o�mizar a alocação de recursos e a qualidade do gasto.

No encontro, os par�cipantes compar�lharam experiências de equipes de diferentes municípios 
expondo avanços e dificuldades encontradas no enfrentamento do tema. O evento aconteceu durante a manhã 
da úl�ma quinta-feira,13 de setembro, na sede da Guarda Municipal, localizada na avenida Moraes Sales, s/nº, 
Centro. Durante a tarde, a Secretaria Execu�va da Rede se reuniu para tratar dos assuntos per�nentes ao trabalho 
de fortalecimento e promoção deste grupo de profissionais.

A REPAC é uma inicia�va pioneira e cons�tui um fórum permanente de controle interno da 
administração pública paulista. Tem como finalidade promover o intercâmbio de conhecimento e experiências 
entre os órgãos de controle interno, o fortalecimento das controladorias municipais e a promoção da é�ca na 
administração pública. Além de fortalecer os sistemas de controle interno nos municípios do Estado de São Paulo.
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